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Si bé el capítol segon està dedicat a presentar l’estat de la qüestió de diversos continguts temàtics del parc central, i 
el capítol tercer explora l’origen d’aquest com a idea i com a construcció real present a les grans ciutats d’avui, la 
descripció crítica del parc central es concreta en aquest quart capítol amb l’anàlisi de la composició i el conflicte 
urbanístic associat a la particular mescla de continguts propis que entren en joc en la seva definició. 

Els continguts que s’exploren per a desentrellar aquesta definició són d’un ordre molt variat i la seva expressió i 
incidència en els diferents casos estudiats és també ben diversa. Sens prejudici d’aquesta observació, la recerca 
pretén fer visible alguns continguts essencials que serveixen per a definir el que un parc central metropolità és o pot 
arribar a ser. 

Això no vol dir que aquesta sèrie d’atributs qualitatius considerats aquí siguin els mínims exigibles a ser presents a 
qualsevol cas. De fet, a alguns parcs no li són propis alguns dels arguments que s’exposaran a continuació, o no hi 
destaquen especialment, però sí que es poden prendre tots ells com un llistat de qüestions que influeixen en la 
qualitat del parc i que poden orientar l’evolució o transformació d’aquets espais en procés viu de definició. 

Així, el llistat que composa aquesta panoràmica d’arguments urbanístics que formen part de la naturalesa del parc 
central, de motius i qualitats que resulten implicats quan hom pretén esclarir el conflicte que porta associat una 
entitat urbana com la que es posa en judici en aquesta investigació, no ha sortit com a síntesi d’un estudi homogeni 
que hagi pres tots els casos i els hagi observat des d’una mateixa perspectiva. Contràriament, s’ha anat decantant a 
través de l’estudi de les característiques més destacades que a diferents casos defineixen la seva identitat pròpia i 
singular. La definició de la naturalesa complexa del parc central, ratificada per la diversitat dels casos que es poden 
prendre en consideració per a contrastar la validesa de les hipòtesis formulades, s’ha abordat destacant les 
diferències i buscant en les particularitats de cada cas aquelles qualitats que es poden demostrar vàlides per a 
altres, i que es poden prendre com a descriptores de la singular naturalesa dels grans parcs centrals 
metropolitans.51 

Amb un conjunt ordenat d’aproximacions parcials és com es proposa afrontar la definició crítica del parc central. Per 
una banda, s’exposen una sèrie variada de qualitats destacades del parc central relacionades amb qüestions que 
fan referència al seu germen, a la seva condició urbanística o al procés de la seva construcció (cfr. IV.1). Per altra 
banda, s’explora la faceta promotora de troballes que al pac central es desvetllen com a útils per a l’enriquiment de 
la constitució de la metròpoli i el progrés de la urbanística (cfr. IV.2).  

De tots els casos que s’han anat recopilant en el transcurs de la investigació, validats com a espais amb potencial 
per a ser considerats parc central a les seves respectives metròpoli, resulta eficaç centrar la recerca especialment 
en una dotzena d’ells, per a descobrir en la seva especificitat aquelles qualitats de l’espai que defineixen la 
naturalesa del parc central metropolità. (Fig. IV:1) Tanmateix, el coneixement de la resta de casos resulta útil per a 
comprovar la validesa dels arguments plantejats com a valors propis del concepte de parc central que n’enriqueixen 
la seva definició.   

  

                                                                    
51 Cal agrair aquest gir en la recerca a l’aportació del professor Manuel de Solà-Morales i al seu judici sobre el projecte de tesi. 
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Fig. IV:1 Dotze parcs centrals a dotze grans metròpolis. JF a partir de Van Susteren (2005).  
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IV.1. Qualitats del parc central 

 

IV.1.1. Atributs especials entre els motius que li van servir de germen 

Formen part de la definició del parc central alguns motius que van servir de germen per al seu naixement. Són 
primers motius que posen la llavor de quelcom que, desenvolupant-se, acaba donant naixença a una cosa, motius 
que inicien tot un procés, sovint de llarga durada, cap a l’esdeveniment d’una nova realitat. En el cas dels parcs, un 
cop iniciats, altres contingències hauran de definir-ne progressivament la seva composició al llarg del temps i fins 
avui, i algunes altres per venir seguiran transformant-los en una recerca d’un estat millorat que ofereixi un servei 
més òptim cada dia i que els adapti, també, a les transformacions que puguin esdevenir a la ciutat o al camp del 
coneixement més endavant (cfr. cap. III). 

D’aquí endavant s’exposen alguns motius que van posar les primeres bases per a la constitució del parc central de 
la metròpoli. Resulten part d’aquest germen, d’aquest estadi inicial que esdevé motiu del naixement del parc central, 
qüestions que tenen que veure amb l’efecte de la història sobre el sentit i destí final dels espais a la ciutat, amb els 
valors naturals i mediambientals presents al lloc abans que fos considerada la seva utilitat urbana, amb el paper de 
la geografia, de la forma del sòl o de la forma en que està dividit i repartida la seva propietat com a principals motius 
de l’establiment allà d’aquesta utilitat especial. 

En definitiva, es poden establir alguns motius que han servit de germen per a la constitució d’alguns parcs centrals 
metropolitans que han resultat rellevants per a la definició de les seves qualitats.  

 

 

IV.1.1.1 Ratificació del gran parc per efecte de la consistència dels antecedents  

Els parcs centrals del món tenen arrels de profunditat variable. En trobem alguns l’existència dels quals es remunta 
als inicis de la formació de la ciutat, i encara d’altres ideats ex novo per a ser incorporats com a nou atribut de la 
ciutat ja consolidada. En aquells més antics, però, la seva llarga història esdevé sovint un dels atributs més 
rellevants per a la confirmació dels seus valors i qualitats. La consistència i rellevància dels antecedents en aquests 
espais ratifica el seu valor singular com a lloc de referència pública a la metròpoli, i a vegades aquests antecedents 
associats a l’espai són tan antics i rellevants que es fa difícil establir el moment del naixement del parc com a entitat 
pròpia de la ciutat. Així, el principal valor d’aquests parcs centrals resulta com a confirmació sostinguda en el temps 
dels atributs del lloc com a espai lliure de valor singular i evocador de la memòria col·lectiva de la societat urbana. 

El cas del Bosque de Chapultepec, a Ciutat de Mèxic, és un bon exemple de com el prestigi dels esdeveniments 
històrics associats a l’espai determinen amb major precisió el rol singular que aquest acaba prenent en la ciutat 
contemporània. La majoria d’aquests esdeveniments es concentren associats a la coneguda com a Primera Sección 
del parc,49 i els inicis de la seva successió es remunten a l’època prehispana.  

                                                                    
49 Veure la constitució del Bosque de Chapultepec a través de successives incorporacions de sòl a IV.1.3.2. 
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Fig. IV:2 Detall del fresc de l’artista Diego Rivera titulat “La gran Tenochtitlán” (1945) que representa una vista de la ciutat insular des 
de Chapultepec. 

En aquesta secció del parc, als sòls corresponents al Cerro del Chapulín que emergien fins als 2.280 metres a la 
riba de l’antiga llacuna de Texcoco que fins a principis del segle XVI negava la conca de Mèxic, les tribus indígenes 
s’hi haurien anat establint i succeint al menys des del segle X. Tot i que la major empremta prehispana la deixarien 
els últims en arribar, els asteques vinguts des d’Aztlán, es té coneixement de la presència prèvia de Tolteques, 
Chichimeques i Tepaneques (Fernández Castelló, 1999:18).  

Sembla ser que ja els tolteques tenien com a lloc sagrat Chapultepec i la cova Cincalco que hi ha a la part baixa, on 
avui trobem el punt d’accés al castell del cim mitjançant ascensors. Cronistes de les índies com Fray Juan de 
Torquemada o Fray Diego Durán expliquen que els indígenes mexicans tenien el lloc “com a cosa deífica” i que en 
tenien extrema cura netejant-lo regularment. També descriuen amb entusiasme quant pura i cristal·lina era l’aigua 
de les seves basses i el goig que produïa la profusió de plantes i flors de tota mena. Un cop va morir el líder tolteca 
Huémac, aquesta tribu es dispersaria i el lloc seria ocupat per altres tribus provinents d’Azcapotzalco.  

Entretant, la tribu que dominaria la conca mexicana fins a l'arribada dels conqueridors espanyols, els Asteques, 
havia iniciat la seva peregrinació des d'Aztlan, en un viatge que trobem registrat a diversos documents pictòrics 
jeroglífics com ara el Códice Xólotl o el Mapa de Sigüenza (Fig. IV:3). El Mapa de Sigüenza, pintat sobre tres peces 
d’un suport vegetal o papel de amate unides (54,5 x 77,5 cm.) sense datar però que es creu va ser realitzat cap al s. 
XVI, registra simultàniament esdeveniments històrics i els llocs on van succeir, i relata com els asteques s’establiren 
a Chapultepec cap a 1255 durant quatre anys, representats per quatre cercles. A banda d'Aztlan, lloc des d'on va 
partir l’expedició, el turó de Chapultepec ocupa un espai principal en aquesta obra, on destaca representat amb una 
llagosta a sobre, animal que li dona nom en llengua indígena nàhuatl al qual recorda la seva forma. L'esdeveniment 
que s'hi representa és una batalla amb les tribus tepaneques que acabà amb derrota i retirada per indicació de la 
divinitat Huitzilopochtli cap a les terres negades de la llacuna, on hi establirien la ciutat insular de Tenochtitlan (Fig. 
IV:4). 

Un cop establerts a la ciutat, els successius emperadors mexicas van seguir tenint Chapultepec com a lloc 
d’especial utilitat, per als seus banys diaris i per a la seva residència privilegiada. A uns palaus dels quals res en 
queda hi residiren successivament Netzahualcóyotl, Moctezuma Ilhuicamina, Tlacaélel, Ahuítzotl i Axayàcatl. 
Moctezuma Xocoyotzin va ser qui més va transformar el lloc, ordenant la realització d’obres d’embelliment que 
incloïen la plantació d’espècies vegetals i la incorporació de bèsties dutes d’arreu del territori que dominava, 
constituint una espècie de jardí botànic i un petit zoològic amb animals engabiats i altres deixats lliurement.  

Aquestes intervencions venien a complementar el valor existent del bosc, format per pins, àlbers, eucaliptus, pirules 
(Schinus areira) i xiprers mexicans o ahuehuetes. Aquests últims, per la monumentalitat que la gran talla dels seus 
exemplars els confereixen, són els que més caracteritzaven el lloc. Formaven una corona al llarg de la part baixa del 
turó, en els terrenys propers a la llacuna, sobre sòls adients per al desenvolupament d’aquesta espècie el nom de la 
qual significa arbre vell d’aigua.   
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A més de l’ús del lloc com a residència i espai d’esbarjo del poder imperial, Chapultepec també servia a la ciutat per 
a l’abastament d’aigua, que hi arribava a través d’un aqüeducte construït “pels asteques en temps de Chimalpopoca 
per concessió del rei Azcapotzalco" (Garcia Cubas 1894:26) (Fig. IV:2). 

Aquests antecedents previs a l’arribada dels colons espanyols mostren la importància singular d’aquest indret en 
èpoques tan pretèrites i serveixen per a ratificar el valor del bosc com a únic espai de la metròpoli capaç d’activar la 
relació de la ciutadania amb la memòria prehispana. A més, aquests antecedents resulten ser un germen del que 
avui el bosc representa per a la metròpoli mexicana que es perd en el temps. El valor singular que ja els indígenes 
havien trobat en aquell bosc i que havien anat enriquint successivament amb la seva intervenció seria assimilat per 
els pobladors vinguts d’España, que continuarien consolidant el paper singular de Chapultepec com a reserva 
d’atributs especials i utilitat de prestigi per a la ciutat.  

 

Fig. IV:3 Mapa de Sigüenza 

   

Fig. IV:4 Plànol de Uppsala i detall de Chapultepec 
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L’arribada dels colons comandats per Hernan Cortés inicia un setge a la ciutat insular de Tenochtitlan, i el Bosc de 
Chapultepec pren el paper d’escenari destacat per a la resistència indígena. La conquesta de la ciutat va ser només 
possible a partir de la destrucció de l’aqüeducte que des de Chapultepec portava l’aigua a la ciutat, obligant als 
mexicas a abandonar-la. Acabada la bèl·lica conquesta, l’aqüeducte es va tornar a bastir a la manera espanyola i 
Chapultepec va continuar essent la font del recursos hídrics per a la ciutat colonial. 

Arrasada l’antiga ciutat mexica, els colons van bastir-n’hi a sobre una de nova planta, i assecant el sòl de la llacuna 
poc a poc, l’àrea prèviament inundada s’aniria convertint en terrenys per a la expansió urbana. La ciutat colonial es 
desenvoluparia seguint la pauta d’una retícula ortogonal, amb un centre format per un espai lliure monumental, la 
plaça del Zócalo, i una nodrida implantació d’edificis singulars per als òrgans de poder. El bosc seguiria essent 
utilitzat per a l’abastament d’aigua, i per aquest motiu, malauradament, l’any 1527 el cabildo de la ciutat va fer tallar 
els arbres que deixaven caure ses fulles sobre gorgs i fonts naturals per considerar-les contaminants, fet desgraciat 
de gran impacte sobre l’ecosistema existent que va propiciar que aquests sòls s’assequessin amb el temps. 

La rellevància del lloc en el transcurs de la història es fa palesa quan s’observa, per exemple, que el paratges del 
Bosque de Chapultepec apareixen representats significativament a la major part de la cartografia històrica de què es 
disposa (Fig. IV:5). 

Tractant-se Chapultepec d’un espai tan singular i valorat, l’any 1530 Cortés decreta que passi a mans del poble i 
que les fonts i estanys passin a ser de domini públic. Tot i aquesta ordre, el bosc no deixaria de rebre modificacions 
per a acomodar els desitjos i necessitats particulars dels successius virreis. Luis de Velasco el va fer emmurallar per 
a practicar-hi la caça i va fer construir-hi un palau a la falda de llevant, atès que al cim s’hi havia bastit l’ermita de 
Sant Miquel Arcàngel. Rodrigo Pacheco i Osorio va contribuir al paper del bosc com a lloc d’esbarjo de l’aristocràcia, 
organitzant-hi festes i rebent al palau a tots els que arribaven a Nueva España. El virrei Matías Gálvez, amb la 
intenció de reconstruir el palau un cop malmès per l’explosió de la fàbrica de pólvora annexa, va encarregar-ne 
l’estudi als arquitectes García de Torres i Guerrero y Torres que suggeriren reubicar-lo al cim. Després de la mort 
d’aquest i que el seu fill reemprengués l’empresa amb nou arquitecte a càrrec, Manuel Agustín Mascaró, s’iniciarien 
les obres de construcció del Castell que ocupa el cim fins que va haver de abandonar-les per problemes de 
finançament l’any 1788. Així, l’any 1804, l’edificació abandonada al cim del turó va ser venuda a l’Ajuntament de 
Ciutat de Mèxic, i cap a 1835 s’hi establiria el Col·legi Militar. Allà hi van succeir els esdeveniments més recordats de 
la guerra contra Estats Units d’Amèrica (1846-1848), especialment la batalla en que van morir els coneguts com a 
Niños Héroes.  Tots aquests episodis seguirien aportant dosis d’excel·lència i sentit de servei singular i de lloc de 
memòria històrica al bosc de Chapultepec. 

Després de la guerra el castell va quedar parcialment enderrocat i el bosc va ser abandonat fins que el president 
Miguel Miramón va ordenar tornar-hi a establir el Colegio Militar l’any 1858. Pocs anys després arribaria a Mèxic 
Maximilià, que seria el segon emperador i únic monarca del denominat Segon Imperi Mexicà, acompanyat de la 
seva esposa Carlota, instal·lant-se al castell de Chapultepec i convertint-lo en lloc reial, a base de modificacions de 
les que s’encarregarien els arquitectes Ramón Rodrígez Arangoiti y Carl Gangolf. Diversos terrassaments, la neteja 
del bosc i la construcció dels jardins del castell van ser les principals intervencions a l’exterior. Notable va ser també 
l’ordre de construir un llarg i lineal passeig arbrat l’any 1864, el Paseo de la Reforma, seguint el model dels Camps 
Elisis parisencs o de Unter den Linden a Berlín, i que connectava els senders d’accés al castell amb el centre de la 
ciutat. S’encarregaren del traçat l’arquitecte Ramón Agea i l’enginyer Aloys Bolland Kümackl.  

El Paseo de la Reforma es considera passeig públic a partir de l’any 1872 per ordre del president Sebastián Lerdo 
de Tejada, qui declara també el mateix any el castell com a residència oficial de la presidència. Des de llavors hi van 
viure fins a 10 presidents entre els quals Porfirio Díaz va ser qui més intervencions hi va ordenar. A més de les 
dedicades a complementar i embellir les estances del castell, també es van fer obres de millora dels espais 
exteriors. Són conegudes la construcció de la Tribuna Monumental o amfiteatre, les escalinates d’accés al castell pel 
sud, el Salón de los Espejos i el Restaurante Chapultepec. També es van construir llacs artificials i uns banys a 
l’estil pompeià, entre les instal·lacions dels quals destaca la “alberca grande” o “de los nadadores” on la ciutadania 
anava a refrescar-se els dies de més calor. 
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Fig. IV:5 Ciutat de Mèxic. Representació de Chapultepec en diversos plànols històrics. 
D’esq. a dta. i de dalt a baix: (1524) Tenochtitlan segons Hernán Cortés, conegut com a “Mapa de Nurenberg”.  Gómez de Trasmonte, (1628), 
“Forma y levantado de la Ciudad de México”.  De Fer, N., (1715), “Plan de la fameuse et nouvelle ville de Mexique”.  (1867), “Plano de la Ciudad 
de México levantado de orden del Ministerio de Fomento”.  

El prestigi de Chapultepec es consolidava a mesura que aquestes incorporacions es succeïen i s’hi produïen alguns 
esdeveniments de singular rellevància. Es té constància, per exemple, que representants dels germans Lumière van 
oferir la primera funció del cinematògraf a Porfirio Díaz a Chapultepec, i avui es considera que aquest va ser l’inici 
del cinema a Mèxic. També va ser notable la celebració del Centenari, el 22 de setembre de 1910, que va situar 
l’esdeveniment més destacat al bosc, amb una desfilada nàutica al llac, una simulació de batalla naval amb 
pirotècnia i jocs d’aigua i llum inclosos, i la il·luminació del bosc mitjançant la instal·lació de nombroses lluernes 
amagades entre la vegetació.  

La commemoració del Centenari de la Independència va servir d’excusa per a la realització de nombrosos canvis en 
l’aspecte del bosc, amb l’objectiu d’ajustar-lo a l’ús d’esbarjo públic. Es va formar per a l’ocasió la Junta Superior del 
Bosque de Chapultepec presidida pel funcionari José Yves Limatour. Entre aquestes intervencions que s’inicien 
l’any 1900 s’incloïen la construcció de calçades, fonts i estanys, la plantació d’arbres arrenglerats al llarg de les 
noves vies, la construcció de l’hivernacle i el parc zoològic, la formació d’un gran llac artificial comunicat amb un altre 
menor, i la construcció de La Casa del Lago, que acolliria luxoses festes per a l’alta societat mexicana.50 La 
rellevància que amb la successió d’esdeveniments prestigiosos i singulars havia anat prenent el bosc va ser motiu 
per a que en el mateix període s’engegués el procés per a l’adquisició de nous terrenys que vinguessin a ampliar de 
manera considerable l’extensió del parc.   

A partir de la presidència del general Lázaro Cárdenas, la residència presidencial es trasllada des del castell fins a la 
finca coneguda com Los Pinos, també a paratges del bosc. En un primer moment la institució es va instal·lar a la 

                                                                    
50 Al llarg del temps la Casa del Lago ha acollit múltiples usos, des de les oficines de la Dirección y Administración del Bosque de Chapultepec 
fins a la seu de l’Institut de Biologia de la UNAM. Avui funciona com a dependències universitàries per a cursos de literatura, arts plàstiques, 
música i teatre, i s’hi celebren exposicions, recitals de poesia, teatre, cinema i altres activitats culturals. 
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casa existent fins que el president Miguel Alemán en va ordenar la reforma que va córrer a càrrec de l’arquitecte 
Parra Hernández i que es va materialitzar entre 1947 i 1952. 

Tots aquests antecedents il·lustren com, al llarg de la història de la Conca de Mèxic, el Bosque de Chapultepec té 
una entitat i protagonisme notable. Els pretèrits antecedents han anat confirmant-lo com a lloc de significació 
especial, part constitutiva de la ciutat i la seva història amb la singular condició de ser un espai obert. Especialment 
valorat per les seves condicions ambientals, preses per divines per les primeres tribus indígenes que s’hi establiren, 
per la puresa de les aigües que d’allà brotaven per a l’abastament de la ciutat mexica, i com a lloc adient per a la 
residència i l’esbarjo de les elits des de temps de Moctezuma II, aquests paratges han mantingut el seu caràcter de 
reserva d’excel·lent condició. Així, el de Mèxic és un cas en què la rellevància i contundència dels antecedents ha 
fonamentat la seva selecció i la progressiva formació d’un lloc que avui ha pres una condició singular, exclusiva i 
plena d’atributs propis per a equipar de manera especial i a l’altura de la seva rellevància una metròpoli de 
dimensions gegantines.    

Tal vegada el que millor representa la importància que té el profund arrelament històric del lloc en la naturalesa, 
caràcter i identitat del parc central és la presència, avui, del Museu d’Història al lloc que domina la ciutat des de la 
seva posició alterosa i que ha estat testimoni privilegiat del pas del temps i les contingències humanes, conservant i 
exposant per a coneixement de la ciutadania les restes del seu passat.  

Pensar en Chapultepec és pensar en la història de Mèxic, com així ho demostren aquestes paraules del poeta 
Salvador Novo que resumeixen de manera notable els principals atributs del parc capital de Ciutat de Mèxic com a 
espai de concentració dels més rellevants record històrics: 

“Respirem ja l’aire, la primavera immortal del Bosque de Chapultepec. Aquí els reis asteques, refinats i civilitzats, 
van viure, es van banyar; aquí els adusts virreis van meditar la conveniència de transportar la ciutat a la fermesa 
seca de les llomes; aquí van morir els herois nens sota les bales de l’invasor; aquí Carlota va escandalitzar les 
dames grasses de la seva cort d’honor tot matinant per a muntar a cavall; aquí Elihu Root, aquí Don Porfirio, aquí 
Don Pancho, aquí Obregón, aquí Calles, aquí Portes i Abelardo... Va ser Don Lázaro qui primer es va abstenir, es va 
desterrar als veïns Pins. I ara, per fi, aquí un museu en què llueixen com es mereixen les gales i relíquies de la 
nostra història” (Novo, 1947:84-85). 

Si hi ha algun altre parc central al món en què els antecedents històrics resultin clarament rellevants per a explicar 
els motius del seu naixement com a espai públic de singular condició aquest és el cas de la capital xinesa. En 
aquest cas, la importància de la condició política que la ciutat ha tingut per sobre d’altres al país, ha estat el motiu 
que va dotar-la d’un espai tan singular que des del segle XV va ocupar l’àrea central de la ciutat amb els seus 
espais lliures per a l’oci imperial adjunts a la Ciutat Prohibida,51 tots ells reservats exclusivament a l’ús del cap visible 
de l’imperi. Des de 1924, aquell antic espai d’excel·lència vedat a l’accés de la ciutadania es convertiria en el Museu 
de Palau, i els espais annexes serien oferts com a principal àrea d’oci de la ciutat amb el valor central que la seva 
posició li atorga i la seva condició d’emblema representatiu de tota una cultura de gran rellevància a nivell global 
(Fig. IV:6). 

  

                                                                    
51 La construcció del recinte de la Ciutat Prohibida s’inicià l’any 1406, després que el jove emperador Zhu Di traslladés la capital de l’imperi, i es 
dilatà fins a l’any 1421 tot i comptar per a l’obra amb, al menys, un milió de treballadors segons conta la història popular. Des de llavors i fins a 
l’any 1644 fou la seu de la Dinastia Ming. L’any 1860, durant la Segona Guerra de l’Opi, el recinte fou ocupat per les forces anglo-franceses, que 
hi restarien fins al final de la guerra. Després de ser la residència de fins a 24 emperadors, l’any 1912 deixa de ser el centre polític de la Xina, 
després que abdiqués l’últim emperador, Puyi, que romandria a la ciutat interior, mentre que la ciutat exterior seria oberta per a usos públics l’any 
1924. 
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Fig. IV:6 Ortofotomapa de la Ciutat Prohibida de Pequín i fotografia que mostra la pràctica d’activitats recreatives tradicionals als espais 
oberts. Fonts: GGM i Flickr_kimmoi 

A Roma, també és la història prèvia la que dóna sentit al naixement de Villa Borghese com a parc central de la 
capital italiana. Els exquisits jardins de l’apoderada i il·lustrada família Borghese no van passar a mans públiques 
fins a 1903, després de tres segles oberts al passeig de la ciutadania i del seu progressiu enriquiment mitjançant el 
bastiment d’edificis per a exposar les col·leccions d’art de la família, i la instal·lació de fonts, escultures, monuments 
de tota mena i variats dispositius per a l’embelliment de l’espai amb el verd. Així, a principis del segle XX la riquesa 
d’aquells jardins privats que s’havia anat consolidant amb el pas del temps fent créixer el seu prestigi i que 
representava un patrimoni històric de gran rellevància pública havia pres tal entitat que va ser motiu suficient per a 
que l’administració engegués un llarg procés que va passar pels tribunals per a l’adquisició d’aquell espai carregat 
d’història amb l’objectiu de convertir-lo definitivament en patrimoni col·lectiu. 

A altres grans parcs del món també resulta rellevant el paper de l’arrelament històric de l’espai com a motiu per al 
seu naixement amb un efecte que confirma successivament el seu valor exclusiu dins de la ciutat que ha arribat als 
nostres dies. És així especialment a algunes capitals europees en què, en general, els antecedents sobre els espais 
que avui formen el parc central com a propietats de la corona mantingudes per a l’oci de la cort van resultar 
determinants per a que s’hi permetés l’accés a la ciutadania primer, i per a que fossin cedits com a parcs públics 
més endavant. No s’entendria el naixement de parcs com ara els de París, Berlín, Londres, Dublín, Viena, Madrid o 
Estocolm sense el seu passat com a terrenys propietat de la corona, mantinguts com a espai obert i apartats de 
possibles processos urbanitzadors per a satisfer les necessitats d’oci de reis i aristòcrates, i enriquits amb el pas del 
temps amb utilitats excel·lents de tota mena.  

A París, per exemple, quan Napoleó III pren la idea de transformar el Bois de Boulogne en un gran parc d’oci públic 
a l’escala de tota la gran capital francesa, l’indret compta ja amb una llarga història que des del segle VIII, quan els 
boscos eren propietat de diverses comunitats religioses, havia anat enriquint la naturalesa polifuncional del lloc i el 
seu destí a la satisfacció de l’oci des que cap al segle XVI comencés a ser utilitzat per a la caça dels successius reis. 
A Berlín, Tiergarten va ser assenyalat per Frederic II a mitjans del segle XVIII com a parc d’oci aprofitant l’existència 
dels boscos de caça reial que des del segle XVI explotaven la seva posició privilegiada a tocar de les portes de la 
ciutat. Així mateix, a Londres, els vasts terrenys que un dia van ser propietat de l’abadia de Westminster passarien a 
propietat de la corona cap a principis del segle XVI i serien destinats a la pràctica de la caça fins que a principis del 
segle XVII es permetria l’accés a la ciutadania per a l’esbarjo, tot i que no serien considerats parcs públics com a tal 
fins que l’any 1851 la reina Victòria els cediria a la ciutat definitivament. El passat religiós, la confiscació per part de 
la corona, l’establiment allà d’usos de lleure per a la cort, la servitud d’ús a la ciutadania i la definitiva cessió de la 
propietat dels sòls de parc per a ús públic seria un itinerari que seguiria de manera anàloga el gran parc central de 
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Dublín. Així, aquests són altres casos en què el pes de la història va jugar un paper determinant en la consecució 
d’aquests espais oberts com a grans parcs públics. 

D’un altre ordre són els antecedents històrics que han fet de Montjuïc un espai de singular rellevància per a la ciutat 
de Barcelona. I és que la muntanya de Montjuïc ha estat unida a l’existència de la ciutat des dels seus inicis, donant 
protecció a la Barkeno ibera i el seu port al marge sud, i oferint servei i referència única per a la Barcino romana. 
Així, trobem nombrosos vestigis d’un ús intens de la muntanya com a part de la vida de la ciutat des de temps 
pretèrits. Les diverses pedreres que foren ja explotades en època romana, l’assentament de poblats ibèrics, diverses 
vil·les romanes, els vestigis de la torre de guaita del cim, el cementiri jueu, sitges o forns de material de construcció 
són alguns exemples de la nodrida presència de restes arqueològiques que donen fe de l’arrelament històric del 
parc. 

De la mateixa manera que ho és especialment a Ciutat de Mèxic o a Pequín, la consistència i prestigi públic dels 
antecedents han confirmat el valor singular d’altres espais, aportant qualitats d’extraordinari valor que han servit de 
germen per a la constitució d’aquests com a parcs centrals. L’arrelament històric s’ha demostrat, en diversos casos, 
com un dels principals atributs que ratifiquen el seu valor singular i excepcional a la metròpoli.  

 

Fig. IV:7 "Map of the Phoenix Park, Dublín", 1853. (McCullen, 2009). 

 

 

IV.1.1.2 Actes d’apropiació de la riquesa ambiental i paisatgística pròpies del lloc  

L’estima per la natura, i la consideració de l’acompanyament o utilitats que aquesta pot oferir a les ciutats, és 
quelcom que ha variat al llarg de la història de la civilització (cfr. II.1.2). El desig per la natura que conduiria a la 
introducció conscient dels seus atributs (sovint re-creats) a ambients urbans s’ha sostingut, en moments i 
coordenades diferents, amb arguments com ara la respiració de la ciutat (Sennett, 1994), el servei a la higiene i la 
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salut pública (Mumfort, 1961), la reducció d’una “prolongada nostàlgia per la natura incontaminada” (Sitte, 1889), o 
l’ensenyança dels ideals de l’ètica i la democràcia (Dal Co, 1973). 

Si bé abans, el progrés de la ciutat s’havia associat sovint a l’expansió de l’espai sòlidament pavimentat, els 
excessos de la ciutat industrial van desvetllar de manera clara la necessitat de fer compatibles el progrés de la 
urbanització i els beneficis econòmics associats amb la defensa dels espais oberts verds i la posada en valor de la 
naturalesa, especialment considerada en una primera etapa des del punt de vista paisatgístic.  

Avenços en el coneixement de les ciències ambientals i els processos ecològics enriquirien aquest desig articulant 
nous discursos teòrics i metodològics (McHarg, 1969; Forman, 1995). Avui, la consciència ecològica ha pres tal 
rellevància, arribant a considerar els efectes globals de les conductes locals i fins i tot les individuals, que impregna 
totes les activitats humanes, també, i amb especial impacte, la ciutat. El paper cabdal de la naturalesa en la 
supervivència de l’home, de la importància de la seva salvaguarda per a un progrés sostenible, clama avui a la 
urbanística per a un reconeixement a l’altura de les circumstàncies. Tan és així, que avui es sostenen amb solidesa 
arguments que proposen un nou “urbanisme del paisatge” (Corner, 2006). 

A Vancouver, el valor de l’espai natural ja es va entendre com a qualitat a preservar per a una constitució equilibrada 
de la metròpoli en procés d’expansió en una data tan primerenca com la dècada de 1880. El seu cas il·lustra com la 
formació del parc central resulta com a conseqüència de la voluntat d’apropiació per a la ciutat de la riquesa 
mediambiental i paisatgística preexistent, pròpia d’un enclavament determinat. Amb intervencions mínimes, com a 
part de l’actitud vers la conservació dels valors presents, es faria d’un espai amb valors naturals rellevants una peça 
urbana de qualitats notables i singulars, tot i aprofitant els atributs de les preexistències per a posar-los al servei de 
la constitució de la metròpoli.  

Stanley Park a Vancouver, convertit avui en peça metropolitana de valor singular que posa a disposició d’un territori 
urbanitzat amb més de 2.200.000 habitants fins a 400 hectàrees de bosc quasi silvestre, és un exemple de com en 
el valor dels continguts naturals preexistents es troba el germen des dels qual es constitueix el parc central 
metropolità. Ja des del seu naixement es detecta una actitud favorable, per part dels administradors i una part 
important de la societat civil, envers el valor del paisatge existent, en tant que el parc fou creat, no tant amb la 
voluntat de proporcionar un gran espai d’esbarjo per a una ciutat que llavors amb prou feines comptava 30.000 
habitants, sinó més aviat amb l’objectiu de protegir aquells magnífics paratges de la pressió urbanística que s’havia 
creat a partir de l’arribada del ferrocarril i la construcció del port Coal Harbour.  

Aprofitar la bellesa i qualitats de la natura com a complement enriquidor de la constitució de la ciutat, ja fos per a 
extreure’n rendiment estètic, ambiental o moral, és quelcom que es pot trobar associat al propi concepte de parc 
urbà des del seu origen (cfr. II.1). Tanmateix, en molts casos, el que es valorava era una imatge mental ideal de la 
natura, la qual es pretenia construir de bell nou, recreant-la en un emplaçament determinat, sovint sense que 
aquesta hi fos present prèviament. És ben coneguda, per exemple, la voluntat de recrear una hipotètica autèntica 
natura pròpia de les ribes del Hudson per part de F. L. Olmsted en uns terrenys quasi erms i pedregosos al mig de 
l’illa de Manhattan, i aquest cas pot il·lustrar tota una tendència constructora de paisatges artificials, propis i forans, 
que ha estat capaç de convertir terrenys polderitzats en un frondós bosc a Amsterdam, o que ha enjardinat i plantat 
sòls guanyats al mar amb la runa procedent dels incendis a Chicago o del desmunt del Morro do Castelo a Rio de 
Janeiro. Així, es poden trobar tot un seguit de casos en què els valors naturals del paisatge idealitzat es recreen i 
construeixen artificialment de bell nou (Melbourne, Sidney, Sao Paulo, Teheran, San Francisco, etc.). 

Fins i tot en casos en què ell lloc que esdevindria parc ja era boscós abans que existís la iniciativa de incorporar-lo al 
capital urbà com a espai adient per a l’oci col·lectiu, com ara a París o a Berlín, no es valora especialment el bosc 
preexistent com a motiu del projecte. Són les introduccions artificials dels mestres paisatgistes les que venen a 
donar valor a la natura existent, segons es desprèn dels dibuixos de projecte contraposats als de l’estat actual. És 
només a través del buidat i la introducció de motius projectats que la massa forestal homogènia de l’estat previ 
adquireix qualitats i imatge, i és per tant valorada la seva presència com a atribut agraït per a la ciutat. 
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En el cas de Vancouver el paisatge ideal que pogués servir com a inspiració per al bell complement de l’àrea 
urbanitzada no estava gaire lluny de la ciutat. La presència de l’illot frondosament poblat de flora i ric en fauna és tan 
intensa i esplèndida que no cal anar a buscar ideals romàntics en què inspirar-se. La seva condició aïllada en 
períodes de marea alta, com mostren les cartes dels primers exploradors José María Narváez y Dionisio Alcalá 
Galiano, li permetia resultar prou desconegut com per a alimentar el mite i activar en la ciutadania el desig del seu 
manteniment i apropiació. Així, no calia recrear per a la ciutat cap paisatge ideal, sinó mantenir gelosament aquell de 
què ja es disposava. 

Un primer gest que il·lustra amb claredat el concepte d’apropiació per a la ciutat de les riqueses naturals presents va 
ser el conjunt d’intervencions artificials que van permetre convertir l’illot anhelat en península, establint una nova 
solució de continuïtat entre la plana en procés d’urbanització i el gran bosc de coníferes. Per a apropiar-se’l, calia 
primer connectar-s’hi. Amb la prolongació de la Georgia Street, la via central que travessa el centre de negocis de 
Vancouver, fins a arribar a la cara sud de l’illot es va a aconseguir un primer pas l’any 1888. I amb la construcció 
d’un dic a ponent es van assecar i aixecar la resta de sòls que formarien l’istme enllestit cap a 1916, deixant al mig 
la llacuna Lost Lagoon (Fig. IV:8). 

Per a apropiar-se de l’illot es va estimar també 
oportú vorejar-lo. Un passeig per a vianants a la 
cota baixa permetria transitar tot l’encontre del 
bosc amb el mar en un recorregut d’uns 10 km. 
de longitud, i la construcció de la via rodada 
Stanley Park Drive, muntada a una cota 
intermèdia, permetria gaudir de la recent 
apropiació rodejant-la en vehicle.   

Així, mai hi va haver un projecte global per a 
convertir el bosc en un parc. Van ser 
incorporacions successives les que, al final,  han 
acabat decantat l’estat actual.  Indicatiu d’això és 
el fet que els senders que permeten el passeig a 
peu i en bicicleta a través del bosc no van ser 
oberts per a tal propòsit, sinó que són els 
mateixos que ja s’havien obert per a permetre les 
tasques d’explotació forestal que durant les 
dècades de 1860 i 1870 eren habituals. Mai un 
projecte paisatgístic va proposar l’obertura 
d’aquelles sendes, sinó que la voluntat de 
preservar allò existent pròpia del germen de 
Stanley Park va promocionar l’aprofitament dels 
camins traçats per l’activitat extractiva prèvia.   

A Vancouver és el valor d’allò silvestre existent al 
lloc el principal motiu que el promociona i és on 
resideix el germen del seu naixement. Explotar la 
riquesa natural existent resulta un recurs molt 
raonable allà on hi ha quelcom que preservar. 
Aquesta actitud resulta garantia d’un model de 
manteniment autoregulat i sostenible, d’una major 
resistència de l’ecosistema en front de plagues i 
altres contingències, i expressa de la millor 
manera possible l’essència de la naturalesa local. 

Fig. IV:8 Vancouver, Stanley Park. Artificialitzacions que fan de l'illot una 
peça urbana amb nous atributs (188 - 1916). JF 
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L’arbrat autòcton més abundant és una mescla d’avet 
Douglas, cedre vermell occidental, Hemlock 
occidental, i avets de Sitka. Tanmateix, el bosc d’avui 
no és ben bé aquell que es pretenia conservar amb la 
declaració de l’illot com a parc.  L’explotació de la 
fusta, alguns incendis notables i,  sobretot, algunes 
importants tempestes de vent i huracans, essent les 
més sonades les succeïdes els anys 1934, 1962 i 
2006, han mantingut vives les tasques de conservació 
i gestió dels recursos forestals. La continuada 
reforestació, l’eliminació sostinguda de sotabosc, el 
control i eradicació d’espècies invasores, o la neteja 
d’arbres caiguts amb la intenció d’evitar la proliferació 
de fongs i altres malalties han estat objecte de 
discussió constant, especialment després de l’estudi i 
pla de gestió presentat per MacMillan Bloedel l’any 
1989 que assentava les bases d’aquesta moderna 
manera d’entendre la gestió del bosc tot i que, 
finalment, va ser desestimat per l’òrgan administratiu 
amb competències a Stanley Park, el Vancouver Park 
Board.52  

Entre les actuacions al bosc també trobem un conjunt 
d’intervencions coordinades que pretenen afavorir la 

prevenció d’incendis i facilitar les tasques d’extinció 
en cas que es produeixin. Entre les accions més 
notables hi ha la instal·lació d’una xarxa de 72 
dispositius hidrants en punts estratègics, vinculats a la 
xarxa de vies per on poden accedir els efectius 
terrestres i on s’estima que el risc és major, tenint en 
compte també un major servei en les àrees de major 
activitat humana (Fig. IV:9). 

La protecció de la riquesa mediambiental present al 
parc ve abanderada per la institució proactiva Stanley 
Park Ecology Society, esmerçada en tasques de 
control, accions de protecció i labors de difusió de la 
biodiversitat i la riquesa mediambiental del parc. La 
institució cívica que mereix el valor ecològic de 
l’ecosistema del parc és indicativa de la seva qualitat 
excepcional alhora que posa de manifest la 
consciència col·lectiva que a Vancouver hi ha sobre la 
necessitat de vetllar pel seu manteniment.  

Actualment la Stanley Park Ecology Society porta a 
terme diversos projectes i estudis que tenen com a 

                                                                    
52 Aquest pla citat és només un dels documents que han establert els mecanismes i eines de manteniment de la riquesa forestal de Stanley Park. 
El 1931 el Vancouver Park Board havia aprovat el primer Stanley Park Forestry Plan seguint les indicacions de l’estudi de James Swaine de 
1914. El 1980 s’aprova el pla Forest Maintenance Program for Stanley Park de Bakewell and Associattes. El 1988 es presenta el pla citat però no 
s’aprova. Actualment regeix el Stanley Park Forest Managment Plan de Març de 2009. 

Fig. IV:9 Xarxa d’hidrants al parc per a l’extinció d’incendis amb 
mitjans terrestres. Segons Stanley Park Forest Management Plan, 
Apendix 5, S.P. Wildfire Preparedness Plan, Fig. 2, Març de 2009. 

Fig. IV:10 Mapa de línies de soroll equivalent a Stanley Park, 
Vancouver. Vegi’s l’efecte de la via travessera. 
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objectiu recopilar dades de referència sobre importants indicadors ambientals i fan seguiment dels canvis en la salut 
ecològica del parc. Entre la fauna que es monitoritza trobem ratpenats, amfibis, colibrís, peixos d’aigua dolça a les 
llacunes o la biodiversitat intermareal. Es realitzen tests sobre la qualitat de l'aigua i recomptes mensuals d'aus, com 
ara òlibes i mussols, àguiles calbes,  grans agrons blaus, i unes 170 espècies més.53 L’associació també treballa en 
l’eliminació d’espècies invasores, en la conservació i monitoratge del coiot, i fan de mitjancers en casos de conflicte 
entre la fauna salvatge i els usos urbans, entre altres programes que es porten a termes mitjançant l’ajuda de 
voluntaris. A més, l’activitat d’aquesta associació destaca per la seva tasca didàctica i la voluntat de implicar la 
ciutadania en l’esperit conservacionista dels valors del parc a través de l’organització d’excursions de 
reconeixement, tallers de tota mena i cursos formatius a diversos nivells sobre matèries ambientals per a infants i 
joves. 

L’actitud envers Stanley Park tracta tan aviat d’aprofitar la bellesa natural del que hi era present, com d’explotar les 
aptituds d’aquest bell indret per a contribuir de manera notable i positiva a l’ambient de la ciutat.  

Entre les intervencions al bosc que l’han adaptat a l’ús urbà i metropolità en trobem dues, potser les més rellevants, 
que tenen un efecte controvertit amb el pretès valor silvestre del parc que es vol conservar. Es tracta, per una 
banda, del meravellós passeig que rodeja tot el parc a escassos metres del nivell del mar conegut com a Seawall i 
que ofereix un itinerari de vistes canviants al llarg del recorregut, i per l’altra, de l’autopista que travessa el bosc 
partint-lo en dues meitats i que connecta el centre de Vancouver amb els districtes al nord de la ria. Són dues 
introduccions viàries de naturalesa molt diferent: una és un passeig exclusivament per a vianants en què fins i tot hi 
ha estat prohibit circular en bicicleta o patins durant algun temps, mentre l’altra és una via d’alta capacitat per a 
transport rodat amb un paper determinant en la mobilitat general metropolitana. Ara bé, el que els és comú és el seu 
impacte, tot i que de diferent intensitat, sobre el natural desenvolupament de l’ecosistema de Stanley Park.  

 

 

 

 

 
Fig. IV:11 Vancouver, Stanley Park. Efecte de S.P. Causeway a l’ecosistema de l’illot. JF segons explica Forman (1995). 
El pas a través del bosc del de la Stanley Park Causeway fins a connectar amb el pont de Lion Gate talla en dos la unitat ecològica o patch, 
Aquesta actuació disminueix la superfície corresponent a l’hàbitat particular del cor del bosc i augmenta ostensiblement la superfície 
d’ecosistemes de vora. En el disseny de la via hi ha oportunitats per a millorar les connectivitats de la biodiversitat entre els dos cors.  

                                                                    
53 Segons la Monthly Bird Count June 2012 recopilada i publicada per la Stanley Park Ecology Society. 
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Fig. IV:12 Vancouver, Stanley Park. Efecte del passeig Seawall a l’ecosistema de l’illot. JF  
El passeig de vora del parc insereix un corredor longitudinal just en l’espai d’ecotò, l’ecosistema propi de la interfase.  

 

La introducció del Seawall perverteix l’ecotò natural de la trobada del bosc amb el mar (Fig. IV:12). Tanmateix, 
aquesta perversió és de caràcter suau, ja que no nega tots el possibles intercanvis com ara els aeris de les aus 
pescadores, tot i que sí impedeix que mamífers terrestres s’atraquin a la primera línia de mar. Es tracta, doncs, d’un 
nou element de vora més que no pas d’un límit, que permet encara alguns intercanvis notables i afegeix encara una 
nova complexitat amb el pas de les persones i l’afavoriment de la creació de platges.54 És probablement el gest més 
clar, juntament amb la construcció dels dics que van acabar unint definitivament l’illot amb el centre de Vancouver, 
del que vol dir apropiar-se de la bellesa del lloc. Abraçant-la, es crea un passeig que l’aprofita i es crea un itinerari 
qualificat per l’acompanyament del bosc a una banda i de les vistes obertes cap al mar i la badia per l’altra.  

La via Stanley Park Causeway, per la seva banda, divideix la massa boscosa en dues parts. Resulta una introducció 
molt més agressiva que esdevé frontera per a molts intercanvis, negant el pas transversal de tot tipus d’espècies 
terrestres durant les hores de més tràfic (Fig. IV:11). Les qualitats pròpies de l’interior del bosc original veuen 
reduïda la seva superfície per efecte d’aquest tall, i es creen noves àrees de vora amb condicions especials, com 
ara la presència notable de sorolls (Fig. IV:10) i d’un aire de menor qualitat, que condicionen la composició del seu 
ecosistema, especialment pel que fa les espècies animals, per exemple. 

Ara bé, no totes les introduccions artificials resulten un empobriment de la qualitat dels ecosistemes. La construcció 
dels dos dics que van permetre la consolidació del lloc com a extensió del centre de la ciutat van servir, a més de 
per a conformar dos espais amb programa d’activitats pròpies de l’ús de parc metropolità com ara el port esportiu a 
llevant i les àrees d’esport i la platja a ponent, per a acabar tancant un nou ecosistema, el de la llacuna, l’interès 
ecològic del qual no és menor que el que pugui tenir el bosc que suposadament s’ha conservat des de fa segles, 
segons es desprèn dels estudis de la Stanley Park Ecology Society (Fig. IV:8). 

Si en la majoria de parcs, especialment aquells creats durant el segle XIX, era l’horticultura la tècnica que orientava 
la seva formalització, construcció i manteniment, en el cas de Vancouver és la silvicultura la pràctica que aconsella 
el seu manteniment i gestió. Stanley Park, amb la seva voluntat de mantenir per a la ciutat un bosc el més semblant 
al silvestre possible, contribueix a la imposició de la silvicultura com a pràctica que substitueix la horticultura per al 
manteniment de l’espai verd urbà. 

No cal eliminar allò existent per a crear quelcom nou, però si cal mantenir-ho, treballar per a garantir que l’ús urbà no 
en malmet la seva integritat ni entorpeix el seu correcte desenvolupament. A Vancouver, una determinada gestió 

                                                                    
54 En termes de Sennett (2011), es tractaria d’un nou “border” i no d’un “boundary”.  
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urbana per a una suposada conservació del paisatge existent ha estimulat pràctiques i estudis de la silvicultura per a 
la conservació forestal. Des del seu valuós exemple que garanteixen el seu rang metropolità, la seva extensa 
dimensió, i la seva llarga i dilatada experiència, contribueix avui a la consolidació d’una nova cultura que “a més de 
fomentar la conservació dels paisatges actuals”, dona empenta a la “creació de paisatges construïts segons les lleis 
ecològiques, mitjançant pactes socials i amb pretensió de ser bells” (Batlle, 2011:96). La voluntat de conservar la 
riquesa paisatgística del lloc, fent-la útil per a la ciutat, va ser el principal motiu del seu naixement, i aquest origen 
particular explica en bona mesura la seva constitució actual i el mode en què el parc és gestionat. Al capdavall, 
aquesta relació de la ciutat de Vancouver amb Stanley Park simbolitza el tarannà de tota la nació canadenca, una 
nació que viu a la vora de la natura més silvestre.55   

A algunes altres ciutats la preexistència de certa riquesa paisatgística, i la voluntat de conservar el seu valor com un 
atribut estimable per a la gran ciutat, va ser el motiu germinal de la designació com a espais oberts d’àrees 
prèviament qualificades per la presència allà de la natura amb majors atributs. A Madrid, per exemple, en mig de la 
sequedat característica del camp al seu voltant, la presència d’una àrea arbrada va orientar la corona a l’elecció 
d’aquelles terres com a lloc adient per a constituir-hi una reserva d’especial condició, protegint-la així de la futura 
expansió urbana i assegurant les vistes obertes cap a l’espai verd des del palau reial. Així, aquella designació per al 
goig visual des de palau, aprofitant l’especial riquesa natural existent en aquells sòls que serien posteriorment 
aforestats amb major profusió de manera artificial, ha consolidat la Casa de Campo com un entorn excepcionalment 
dotat en valors paisatgístics i ecològics dins el territori metropolità, i avui conté al seu cor una àrea reservada 
d’alzinar madur convertit en reserva d’una comunitat biodiversa de valor destacat (v. Encinar de San Pedro a 
IV.2.2.2).  

També a Mèxic, la qualitat notable de la naturalesa en estat silvestre serien determinants per a que els antecedents 
històrics que s’hi acumularien tinguessin lloc allà, explicant l’elecció del bosc per part dels indígenes com a espai 
d’excel·lència a mantenir i cuidar. La coherència del biosistema i la presència de bosc més enllà del que havia estat 
designat com a parc inicialment, promouria més endavant la seva ampliació. La incorporació dels sòls de la tercera 
secció amb un tarannà més aviat de reserva ecològica afegeix aquest atribut de naturalesa amb baix impacte 
antròpic als continguts del parc metropolità. 

Així, com es veu, en la voluntat de preservar i aprofitar la riquesa mediambiental d’un indret determinat,hi ha motius 
de prou pes com per a que hi resideixi el germen d’alguns parcs metropolitans del món. Qui sap si en un futur 
aquest podrà ser un motiu per a l’elecció d’emplaçaments a l’hora de situar una utilitat tan especial que vengui a 
enriquir la constitució de metròpolis en formació.  

 

 

IV.1.1.3 L’associació d’una singularitat geogràfica amb una funció urbana especial  

Les funcions urbanes especials troben el seu encaix a la metròpoli motivades per arguments ben diversos. La funció 
del parc central, o la de l’oci entre la natura per a la col·lectivitat metropolitana, s’ubica a vegades per associació 
amb un espai geogràficament determinat, amb una entitat espacial en què el “geni del lloc” aboca al manteniment 
d’aquest com a espai obert.  

La geografia compta en la utilitat de l’espai a la metròpoli. La forma i composició del sòl determina la utilitat que d’ell 
l’home n’extreu, tant la utilitat primària en l’agricultura, com en aquelles formes més complexes d’utilitat que troben 
en les funcions urbanes de les metròpolis contemporànies el seu màxim exponent. 

                                                                    
55 En paraules de l’arquitecte del paisatge Douglas Patterson, 1955, al Final Report of the Task Force. 
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Així, històricament, la geografia ha actuat en la designació de la utilitat del sòl per a l’explotació primària, per a 
l’agricultura per exemple, seleccionant paratges més fèrtils i adients geogràficament, diferenciant espais (segons la 
seva pendent, per ser a solana o a l’obaga, per estar arrecerats de tal vent dominant, o per ser més o menys 
drenants, per exemple) per a assignar diferents tipus de conreu segons les seves condicions, transformant-los 
sàviament per a tal efecte, tot i emprant vells costums d’actuar sobre el territori descoberts per la col·lectivitat al llarg 
del temps. 

Aquestes assignacions de funcions segons les condicions morfològiques i de composició del sòl també succeeixen 
en el camp d’allò urbà. La geografia transforma de manera perceptible la fisonomia de la ciutat però també en 
decanta la seva utilitat. Trobaríem, a una escala menor, incomptables exemples a les nostres ciutats i arreu de com 
a vessants pronunciades s’hi desenvolupen tipus urbans totalment diferents d’aquells altres disposats a les planes 
contigües, de com rius o rieres promocionen l’assentament urbà d’una manera ben peculiar, de com una timba 
provoca interrupcions en el paisatge de la ciutat que a vegades ofereixen experiències belles i singulars, i altres 
vegades promouen un ús totalment excepcional a les cotes baixes. Els sistemes que composen i defineixen el seu 
suport geogràfic, la orografia, les escorrenties, la composició i cobertura de sòl, així i com els seus continguts 
agrícoles, forestals i ecològics tenen un paper significatiu en la constitució de la metròpoli i un escenari de futur 
encara més rellevant que pot resultar actiu en la definició d’un “estrat d’espai lliure per a una ciutat sostenible” 
(Batlle, 2011).  

Les singularitats geogràfiques signifiquen formalment el territori i l’espai a la metròpoli. Les elevacions, per la seva 
visibilitat superior, acostumen a tenir un efecte augmentat com a símbol o imatge de la ciutat. Valgui recordar com la 
ciutat de Roma és coneguda, ja des de temps antics, com la ciutat del 7 turons,56 o com la polis grega situa els 
temples dedicats a les divinitats de la ciutat, l’acròpolis, en una elevació que domina la ciutat als seus peus i que 
confereix al lloc sagrat una alta visibilitat des de diferents indrets d’aquesta. Si els turons a Roma li donen imatge i 
caràcter, a Atenes aquesta imatge s’associa a una funció urbana especial, potser aquella de major prestigi en la vida 
pública de la ciutat. 

Davant de la expansió de la ciutat estenent-se per contigüitat cap a totes les direccions del territori amb capacitat per 
a acomodar-la, en ocasions, ha estat la presència d’una singularitat geogràfica la que ha motivat un ús tan especial i 
improductiu com el d’un gran parc. Especialment en el context nord-americà, que rebria l’explosió capitalista amb 
major intensitat i disponibilitat de sòl per a fer-la efectiva, calia algun motiu singular per a frenar aquesta tendència 
expansiva de l’ocupació del territori a l’abast, a manca de motius productius que ho justifiquessin. Així, les dificultats 
que plantejaven els accidents geogràfics afavoririen, en ocasions, que el mercat del sòl n’evités l’explotació. Si a 
això s’hi unia una posició oportuna i una dimensió apreciable, aquells que demanaven un desenvolupament 
equilibrat de la ciutat i una necessària atenció a la qualitat de la seva constitució trobaven motius de pes per a la 
defensa dels seus arguments.    

A Vancouver, ben aviat l’especial presència que representa la formació geològica de l’illot poblat d’un frondós bosc 
marí de coníferes, amb els seus penya-segats sorrencs i les columnes de basalt de l’extrem nord allà on pren la 
major elevació que arriba als 70 metres sobre el nivell del mar, contribueix de manera decisiva a l’enteniment 
col·lectiu que aquells sòls no podien esser destinats a una expansió urbana que en desfigurés la seva imatge (cfr. 
IV.1.1.2). Primerament aquells sòls van ser reservats com a emplaçament militar estratègic pel seu domini sobre 
l’entrada al Burrard Inlet i, més endavant, els seus valors ambientals i paisatgístics van promocionar l’associació 
d’aquell lloc, amb aquelles condicions geogràfiques tan especials, amb la funció de gran parc per a la ciutat. Trobem 
altres exemples en què això ha succeït, en què la singular forma de la terra en un indret ha orientat el seu destí cap 
a l’ús com a gran parc, essent-ne un cas ben expressiu el parc central de Montreal.  

                                                                    
56 Els set turons de Roma són l’Adventí, el Capitolí, el Celi, l’Esquilí, el Palatí, el Quirinal i el Viminal. Es diu que originalment van ser ocupats per 
sengles assentaments que un cop començaren a compartir ritus religiosos i civils acabarien consolidant-los com a grup tot formant la ciutat de 
Roma, les valls pantanoses que les separaven i convertint-les en mercats i espais per a la col·lectivitat.  
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Aquest altre parc canadenc, conegut amb el nom de Mount Royal, abasta una superfície de 170 hectàrees i dona 
servei a una àrea metropolitana amb una població superior als 3.600.000 habitants. El turó està a l’oest del centre 
de la ciutat oferint-ne magnífiques vistes, a tan sols tres quilòmetres del port. El que estava en contacte però a 
l’exterior de la ciutat avui ha quedat ben bé al centre de la metròpoli, rodejat per l’expansió urbana en totes les 
direccions experimentada durant el segle XX.  

Ben aviat, aquella singular formació geològica va començar a associar-se a determinats usos particulars que van 
anar ocupant les seves proximitats, com ara els cementiris, les comunitats religioses, hospitals o altres institucions 
públiques, donant per entès que la muntanya no seria objecte de la mateixa indistinta ocupació de la plana als seus 
peus. D’aquest enteniment que l’extensió homogènia que de la ciutat tenia lloc no podia passar sense immutar-se 
per sobre el turó, en resultaria la iniciativa cívica que reclamaria que aquest passés a ser de domini públic, evitant 
una eventual desfiguració del paisatge. 

El parc s’inauguraria l’any 1876, una trentena d’anys després que Sir Alexander, seguint teories higienistes sobre el 
desenvolupament de les ciutats, iniciés els primers passos proposant per primer cop que es convertís la muntanya 
en “un parc accessible a tots els ciutadans”.  

La història de la formació d’aquest parc, així i com el seu equipament posterior, es centra en una discussió sobre la 
seva accessibilitat. Es conta que el Coronel Stevenson va pujar al cim transportant uns canons l’any 1862 per a 
disparar-los en diverses ocasions com a demostració que era possible apropiar-se d’aquell indret, i que va repetir 
l’empresa l’any següent per a recordar a la ciutadania la necessitat de crear-hi un parc i contradir l’opinió dels 
detractors d’aquella ubicació que al·legaven la dificultat de fer-lo accessible. Amb tot, l’any 1869 l’autoritat municipal 
arribaria a l’acord necessari per a la compra del sòl de la muntanya que es va començar a expropiar a partir de 
1872.  

Com a motius de justificació de l’expropiació per a tal us s’exposaven, per una banda, la necessitat d’evitar el risc de 
desfiguració del paisatge, i per l’altra, que servís com a pulmó verd per a la salut dels ciutadans, mirant d’associar la 
singularitat geogràfica a un ús improductiu però necessari a la gran ciutat que oferís qualitats embellidores enfront 
de la monotonia gris que dominava l’extensió del cos construït (Fig. IV:13). 

 

Fig. IV:13 Olmsted, F.L., (1877), “Mount Royal Design Map”. National Park Service Frederick Law Olmsted National Historic Site.  
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Sempre sota iniciativa pública s’adquiriren els terrenys i 
s’encarregà a F.L. Olmsted el disseny de l’espai a partir de 
1874 (Rybczynski, 1999:321-325). 57  Per a l’empresa, 
Olmsted treballaria en la reunió de les diferents parts que 
l’accidentada topografia definia, fent accessibles les unes 
des de les altres, i en l’acomodació de la vegetació que 
més naturalment s’adaptava a cada una d’elles per les 
seves condicions geogràfiques (Murray, 1967:166).  

A part dels dos principals cementiris de la ciutat que li són 
veïns i que contribueixen al complement del parc per a 
l’enteniment de tota la muntanya com a un espai obert amb 
gran presència de verd, el parc pròpiament dit ofereix 
passejades entre el bosc i magnífics miradors sobre la 
ciutat. El passejant troba un moment de relaxament a 
l’esplanada de gespa propera al llac, potser l’únic lloc 
planer del parc on exercir activitats d’oci passiu-
contemplatiu. També és espai de referència per a algunes 
reunions multitudinàries que no sempre formen part de la 
programació oficial del parc, i que troben en l’espai al 
voltant del monument commemoratiu a Sir George-Étienne 
Cartier espai suficient i una icona prou reconeguda com per 
exercir de reclam. 

El poder de les elevacions, no només com a repulsiu de la 
urbanització, sinó sobretot com a atractiu per a la 
instal·lació d’algunes utilitats especials que troben en els 
punts elevats avantatges notables per a la seva activitat, 
com ara l’observació de la ciutat aprofitant les condicions 
com atalaia, l’observació del cel i el cosmos o la meditació, 
oració i altres pràctiques de tipus espiritual, ha estat un 
motiu d’especial rellevància que ha fet que s’establís en 
alguns punts alts el germen del que serien després alguns 
altres parcs centrals metropolitans com ara el de Santiago 
de Chile o el de Seul. 

L’elevació del Cerro de San Cristóbal, per exemple, va 
atreure a principis del s. XX la instal·lació d’un important 
observatori astronòmic (1903) i del Santuari de la 
Immaculada Concepción (1908), com a dotacions que van 
servir de germen per al descobriment del valor singular que 
residia en aquella muntanya. Pocs anys després (1916) la 
descoberta d’aquell nou valor motivaria l’inici de les 
expropiacions amb l’idea de convertir la muntanya en parc 
tot i que caldria una important aforestació per a adequar-lo 
a la nova definició associada a la presencia d’un verd 
encara per créixer. L’espectacular vista que ofereix sobre la 
ciutat és un dels principals atractius, tot i que compta ja 

                                                                    
57 El disseny que Olmsted presentaria per al Mount Royal acaba influint en la composició actual del mateix tot i que l’afamat paisatgista va resultar 
molt descontent amb el comportament i les actuacions que l’administració local aniria desenvolupant durant la construcció (Roper, 1973). 

Fig. IV:14 Santiago de Chile, Cerro de San Cristóbal. 
Ortofotomapes i vista del funicular. GGM i www. 
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amb altres utilitats com ara piscines, un zoològic o la Casa 
de Cultura Anahuac.  

Per a fer accessible tal atractiu, i per a moure’s entre les 
diferents utilitats centrals del parc, s’hi va instal·lar un 
funicular que connecta el centre de la ciutat amb el cim, i 
un telefèric que recorre tot el parc, amb parades a les 
diferents àrees d’activitat (Fig. IV:14). 

També és la seva elevació el motiu que va fer proliferar els 
santuaris de meditació repartits per la muntanya Namsan 
de Seul, i la seva presència com a unitat geogràfica 
significativa i recognoscible, situada entre la ciutat i el riu, 
resultaria clau per a la seva designació com a parc 
metropolità a partir de la dècada de 1960.58  

El Namsan és un turó de bona presència situat al sud del 
districte central de Seul, entre aquest i el riu. Abasta una 
superfície d’unes 300 hectàrees (81% propietat de l’estat, 
el 9% és sòl públic, i un 10% és de propietat privada) a 
disposició d’una població metropolitana propera als 10 
milions habitants. A més de 245 ha. de massa forestal, 30 
ha. de prats verds, 45.000 m2 d’explanades, 8.000 m2 de 
camins i vies, i 1.000 m2 ocupats per un llac, s’hi troben 
diversos equipaments culturals i esportius amb un total de 
170.000 m2 ocupats. Entre els equipaments culturals hi ha 
una gran biblioteca, el Jardí Botànic de la ciutat, un 
important centre cultural, un centre de convencions en 
memòria de Ahn Junggeun, i diverses institucions docents 
repartides pel seu perímetre. Pel que fa l’oferta d’activitats 
esportives, hi ha piscines, pistes de tenis, àrees per al ping-
pong, un estadi de beisbol, àrees per al tir a l’arc, per al 
patinatge, i per al bàdminton. Amb tot això, el parc Namsan 
es presenta com una unitat urbana singularment dotada per 
a la satisfacció de l’oci a la metròpoli, però és potser la 
seva condició de talaia sobre la gran ciutat el seu atribut 
més característic (Fig. IV:15). 

Si bé el poder de les elevacions resulta de gran rellevància, 
patrocinant alguns casos d’associació a l’ús de parc 
metropolità com ara el exemples esmentats, es troben 
també casos en què sòls deprimits han acabat designant-
se com a parc, com ara els sòls pantanosos d’Ibirapuera a 
Sao Paulo, les ribes del riu Almendares a La Habana o el 
Trinity River de Dallas.  

                                                                    
58 La història de la muntanya com a parc es remunta a setembre de 1968, quan s’obre la Namsan Park Management Office, depenent de la 
municipalitat de Seul. L’any 1984 es pot trobar anomenat per primer cop com a Namsan City Nature Park. Entre 1991 i 1998 es portà a terme una 
reorganització del parc amb l’objectiu de restablir-ne alguns aspectes originals que la història havia enterbolit, fet que suposà el trasllat de 21 
equipaments del govern, i la conversió de gairebé 70 propietats privades, amb alguns enderrocs que encara avui es recorden. 

 

Fig. IV:15 Seul, Parc Namsan. Ortofotomapes i vista de la Seul 
Tower. GGM i www. 
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Un cas que pot resultar un bon exemple d’aquesta associació entre condicions geogràfiques singulars i funció 
urbana especial, en el cas de sòls baixos, és el de la ciutat de València. Després d’una història de successives 
riades, les desastroses inundacions provocades pel desbordament del riu l’any 1957 van ser el detonant per a que 
es traslladés el tram del Túria que travessava València cap al sud-oest de la ciutat. El Plan Sur de 1958, redactat 
posteriorment, preveia utilitzar l’espai de l’antiga llera per a passar-hi infraestructures viàries d’alta capacitat, fet que 
va desencadenar tot un conjunt de reclamacions i mobilitzacions ciutadanes que van forçar la decisió d’instal·lar-hi 
un parc i diversos serveis. L’any 1986 s’inaugurà com a parc públic amb el nom de Jardí del Túria i a cura de 
l’ajuntament de València, però s’ha anat ampliant la seva oferta de serveis i estenent la urbanització com a parc en 
els seus extrems, que encara avui estan en construcció. El parc abasta una superfície d’unes 270 hectàrees per a 
donar servei a una aglomeració urbana amb una població pròxima al milió d’habitants. La seva posició resulta d’una 
centralitat absoluta, partint per la meitat el cos urbà actual, i atesa la seva morfologia lineal ofereix una gran 
superfície de contacte amb tot el teixit i resulta un element amb potencial estructurant per a la ciutat, tot i la ferida en 
la continuïtat de la malla viària que suposa i que es salva amb fins a catorze ponts de totes les èpoques. 

A més d’oferir un agraït passeig al bell mig de la ciutat entre jardins que permet l’evasió del tràfec urbà gràcies a la 
seva condició deprimida i contínua, el Jardí del Túria posa a disposició dels ciutadans un centre de referència per a 
l’oci cultural, esportiu i recreatiu. Entre les dotacions esportives presents s’hi troben múltiples pistes per a la pràctica 
i competició del futbol en diferents superfícies, l’atletisme, el rugbi o el beisbol. Entre els usos culturals hi ha el 
Museu d’Història de València, l’Institut Valencià d’Art Modern, el Museu de Belles Arts de València, el Palau de la 
Música, i els nous equipaments de la Ciutat de les Arts i les Ciències: Palau de les Arts Reina Sofia, l’Hemisfèric, el 
Museu de les Ciències Príncep Felip i l’aquari Oceanogràfic. Hi ha també instal·lats altres serveis i institucions com 
ara el zoològic Bioparc de recent construcció, el Jardí Botànic annex a la llera del riu, la seu de la Policia Local, o el 
Viver municipal. 

Sigui com sigui, als exemples citats, una determinada porció de sòl, definida i caracteritzada per les seves 
condicions geogràfiques diferenciades, resulta associada a l’especial utilitat d’un parc central, i d’aquesta associació 
germinal en resulten una sèrie d’intervencions posterior que venen a satisfer els requeriments específics d’aquesta 
funció urbana singular. 

En el cas de Vancouver, des que l’illot fou designat parc públic es van anar succeint les obres de construcció de 
dotacions diverses per a l’adequació d’aquest que inclouen: Camps esportius del Brockton Oval (1890), Zoològic 
(1906), Club de Rem (1911), obertura del camí Tatlow Walk (1911), el dic que tanca el Lost Lagoon (1916), Jardí de 
Roses (1920), Camps de Golf (1934), teatre Malkin Bowl (1934), passeig al voltant de la Lost Lagoon (1938), Tren 
en miniatura (1956), Aquari (1956), La tercera platja (1962), piscina a la platja (1968). 

El fet que, en aquest cas, la posada a punt de l’indret com a centre de lleure metropolità convisqués amb la voluntat 
de mantenir la bellesa i atributs ecològics del paisatge existent, fa que la intervenció es concentri a espais ben 
determinats que, bàsicament, es redueixen a la zona d’unió artificial entre l’antic illot i el centre de la ciutat, i en dues 
franges despoblades situades a la protuberància més planera que s’estén cap a llevant a la part meridional de l’illot. 
La part més compacta de l’indret resta buida d’altres coses que no siguin pròpiament les del bosc. Del total de les 
400 hectàrees que abasta el conjunt del parc, es dediquen a la disposició d’usos de lleure 30 ha. a la primera 
clariana, 13 ha. a la segona, i 25 ha. a l’espai de nexe entre l’illot i el centre de la ciutat. 

Així, si bé la rotunda presència geològica de tot l’enclavament podria haver patrocinat la designació de tot ell i a 
l’engròs com a parc urbà, les condicions geogràfiques del lloc a una escala menor també han resultat rellevants a 
l’hora d’ubicar les diverses utilitats. 

A l’espai delimitat pel dic de ponent que tanca la llacuna hi trobem els jardins hortícoles de Rhododendron Ted and 
Mary Greig,59  el camp de golf Stanley Park Pitch & Putt, un espai de green per a la pràctica del Putt, les pistes de 
                                                                    
59 Batejats en nom dels dos afamats biòlegs de la Columbia britànica creadors de dotzenes d’híbrids de l’espècie Rhododendron o Azalea, dels 
quals van regalar milers d’exemplars per a Stanley Park cap als anys 60, quan es van retirar de la seva activitat. Avui en aquests jardins hi ha 
més de 4.500 exemplars que omplen el lloc de colors i fragàncies variades i canviants amb el pas de les estacions.     
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tenis English Bay, el Lawn Bowling Club, diverses àrees de pícnic, de jocs per a totes les edats (àrees infantils, 
pistes de bàsquet, etc.), la platja artificial Second Beach i la seva piscina, serveis de restauració al restaurant Fish 
House, i les oficines de la Stanley Park Board, ens administratiu a cura del parc. 

A la clariana major, que comença pel sud allà on el dic de llevant connecta Georgia St. Amb Stanley Park Causeway 
i s’estén fins a la riba nord de l’illot, s’hi concentren el jardí de roses i flors perennes, l’Air Force Garden of 
Remembrance, el teatre i espai de concerts a l’aire lliure Malkin Bowl, el Vancouver Acuarium, la granja i el tren en 
miniatura Stanley Park Junction i els estables des d’on surten les rutes a cavall i carruatge com a atraccions 
principals, a més del club esportiu de rem Vancouver Rowing Club i diversos punts d’interès com ara un centre amb 
divertiments aquàtics per a nens, la casa del vell os polar Den o el Stanley Park Pavilion, on hi té la seu la Ecology 
Society, a més de disposar servei de restauració. 

A la segona i menor clariana hi trobem el Brockton Point Interpretive Centre amb les seves imitacions de tòtems 
indígenes com a atracció principal, pistes de beisbol o criquet i el Brockton Oval, i el club esportiu Brockton Cricket 
Pavilion. Entre ambdues clarianes trobem el Royal Vancouver Yatch Club. 

Encara hi ha un parell més de punts destacats. El cim més al nord, conegut amb el nom de Prospect Point, resulta 
una atracció de primer ordre per les vistes panoràmiques que ofereix i està eficaçment complementat amb l’edifici de 
serveis Prospect Point Café, així i com ho està la tercera platja, a la cara de ponent. Els diversos punts 
geogràficament destacats al llarg del perímetre de l’illot són llocs ben identificats i donen nom a les diverses àrees 
en que es divideix el parc: Hallelujah Point, Brockton Point, Prospect Point, Slwash Point i Fergusson Point.   

Aquesta disposició de l’equipament a Stanley Park dóna compte de l’efecte que té la forma geogràfica del sòl en la 
composició resultant del parc. Més enllà del seu poder com a motiu germinal de la designació del sòl corresponent 
per a servir com a utilitat metropolitana singular, les condicions orogràfiques també suggereixen la disposició dels 
diversos usos a l’àrea, que tendeixen a aprofitar els espais amb les condicions més còmodes per a la implantació de 
dotacions més o menys especialitzades. 

 

 

IV.1.1.4 El parc com a reflex heretat de l’estructura de la propietat del sòl  

La importància que la divisió del sòl té sobre la forma física de la ciutat és avui dia una qüestió àmpliament 
reconeguda.  La decisiva rellevància que prenen els elements físics sobre el territori en la forma en què esdevé el 
procés d’urbanització i la conversió del territori rural en ciutat, ja sigui el pendent del sòl, el conjunt d’escorrenties del 
territori, el sistema de camins d’accés o la presència d’alguns elements singulars, però també la forma i profusió de 
la divisió del sòl, l’estructura de la propietat i l’ús que es fa d’aquest, ha estat demostrada en molt diverses 
coordenades des que textos de referència com el de Hans Bernoulli (1953),  La cittá e il suolo urbano, orientessin 
les hipòtesis de recercadors d’arreu cap a aquesta qüestió.60 

Si bé la qualitat que les grans ciutats guanyen amb la constitució d’un gran parc central ha merescut sovint que 
l’administració s’hagi embarcat en complicats i carregosos processos d’adquisició de múltiples parcel·les menors per 
a poder reunir una quantitat de sòl suficient, l’avantatge que significa la presència de grans propietats indivises ha 
estat aprofitada sovint, i ha esdevingut el motiu més rellevant per al naixement allà del parc central. 

En el context de les ciutats europees, en què el sòl està intensament dividit i repartida la seva propietat, la presència 
molt excepcional en l’estructura de la propietat del sòl heretada d’algunes grans finques va representar una 
oportunitat única per a que es destinés la seva totalitat, o una bona part, a l’ús col·lectiu de parc central, el qual 
                                                                    
60 Per citar un exemple proper, veure la recerca doctoral del professor Miquel Corominas Ayala (1986), que mira de demostrar la importància que 
aquestes traces van tenir a l’hora de construir-se l’eixample de Barcelona.  



IV.Composició i conflicte del parc central metropolità 

129 

requereix una dimensió notable. Les finques dels reis absoluts inserides en mig d’un mar de petites parcel·les eren 
l’única oportunitat raonable per a que ciutats com ara Londres, París, Berlín, Dublín o Madrid poguessin reunir una 
quantitat de sòl suficient per a esdevenir parc de referència a l’escala de tota la ciutat.  

Però si bé, en els casos anteriors, en el naixement del parc hi va jugar un paper molt rellevant el fet que els 
propietaris fossin els propis poders administradors d’allò comú, també trobem casos en què grans terrenys de 
propietaris particulars de la classe civil, no vinculats als poders administratius, han estat la clau de que avui les 
seves ciutats disposin de parc central amb dimensió a l’altura d’aquesta alta responsabilitat. 

En el cas de Roma, per exemple, afegit al fet que l’antiga propietat d’una il·lustrada família aristocràtica pugui ser 
considerada avui el parc central de la capital, trobem en la disposició d’una constel·lació d’antigues vil·les romanes 
que ha perviscut en l’estructura de la propietat del sòl la raó de ser de diversos espais lliures que conformen l’actual 
sistema d’espais oberts de la metròpoli.  

De la mateixa manera, la cessió com a sòl públic a destinar a parcs i jardins per pròpia voluntat de propietaris 
il·lustrats fan que, avui, la metròpoli de Toronto compti amb High Park, i Los Ángeles disposi de Griffith Park. Així, la 
posició, dimensió i forma dels parcs centrals de Toronto i Los Ángeles són conseqüència directa del llegat deixat per 
l’estructura de la propietat del sòl heretada.      

A banda d’aquests exemples citats, si hi ha un cas que il·lustri de manera eficaç aquesta qüestió del naixement del 
parc central com a reflex del patró de divisió del sòl i del repartiment de la seva propietat és el cas del parc central 
de Bogotá. En ell es fa palès com aquesta estructura de la propietat del sòl, tant pel que fa la seva forma com pel 
que fa al tarannà divers dels seus agents, té una incidència decisiva en la configuració de la metròpoli i en la 
disposició concreta dels seus elements constituents. 

 

 

Fig. IV:16 Plànol de Santafé, (1791), per Domingo Esquiaqui. Versió reconstruïda per Carlos A. Pardo, 1938. 
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La rellevància de l’estructura de la propietat del sòl en l’esdevenir de la metròpoli, en la seva forma actual i en la dels 
atributs urbans que ofereix explica l’existència del Parque Metropolitano Simón Bolívar al bell mig del teixit urbà de 
Bogotá, les raons de la presència del qual no es poden argumentar sense atendre a la divisió rústica de la sabana 
durant la segona meitat del segle XIX (Fig IV:18). La singular propietat del sòl és l’embrió d’aquest espai lliure al 
centre de la metròpoli, i la constitució actual del parc deriva de la successiva fragmentació i posterior reagrupament 
de dita propietat. 

Per a exposar, doncs, els motius de l’encaix urbà del parc, resulta adient indagar en la història de la construcció de 
la metròpoli parant especial atenció al període d’expansió de la urbanització que va transformar la utilitat de la 
sabana del seu destí majoritàriament agrícola a l’ús urbà. 

La ciutat de Santafé de Bogotá s’havia establert a partir de l’any 1538 en un territori planer a tocar de les vessants 
dels cerros de Monserrate i Guadalupe (Fig. IV:16). Seguint les pautes típiques dels assentaments colonials, la 
ciutat es construiria sobre l’esquema d’una matriu d’intervies més o menys quadrades al voltant d’un espai lliure o 
plaça central. Els plànols de l’època apunten ja les pautes que la urbanització seguiria durant les dècades següents: 
manteniment de la urbanització a les cotes baixes però enganxada a les vessants dels cerros, i la expansió preferent 
en direcció nord-sud tot i superant els cursos d’aigua que baixen de les muntanyes i travessen la sabana en direcció 
oest cap al riu Bogotá.  

La independència del país aconseguida el 10 d’agost de 1819, amb l’entrada a la capital de l’exèrcit comandat per 
Bolívar, es va traduir en alguns canvis de fisonomia de la ciutat colonial a través de la imposició d’un nou llenguatge 
urbà i arquitectònic que buscava una identitat pròpia per a la nova capital a base de bastir imponents edificis de tall 
Neoclàssic, com ara el Capitoli Nacional, el Palau Presidencial, la Governació del Departament, l’Estació de la 
Sabana o l’Acadèmia Colonial entre altres edificis públics, i del traçat i urbanització de noves places de parròquia i 
avingudes monumentals com als espais públics per excel·lència de la jove república.  

Tanmateix, la ciutat creixeria ben poc fins a arribar al segle XX. Això va ser degut a “l’escassesa de recursos per 
incorporar més sòl a l’estructura urbana existent i per els processos de privatització dels ejidos de la ciutat”, que 
s’havien venut a particulars per la pressió expansionista de les haciendas de la sabana, en una època de domini del 
capitalisme comercial basat en el model rural-agrícola per sobre del capitalisme industrial basat en el model urbà-
industrial (Duquino-Rojas, 2010). 

 

 

 

 

Fig. IV:17 Bogotá i el Chapinero cap a 1880. 
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La prolongació de la carrera 7 cap al Nord, donant nova 
traça regular a l’antic camí que conduïa a Tunja i altres 
indrets, és potser la primera pauta de colonització territorial. 
Aquesta via, ruta important en els interessos comercials de 
la ciutat, equipada amb tramvia des de 1884 fins a 1951, 
donaria suport a la dècada de 1870 a l’establiment del barri 
del Chapinero,61 a uns 5 quilòmetres del centre, com a 
primer barri perifèric de la capital colombiana (Fig. IV:17). 
La importància d’aquesta traça encara avui es reconeix pel 
seu marcat caràcter comercial i de serveis de nivell 
metropolità. 

Així, cap a finals del segle XIX Bogotá constava d’un 
centre, un embrió de “via mercat” cap al nord, i una perifèria 
rural formada per propietats o haciendas de mesura 
variada. La hipòtesi que aquí s’explora és que l’estructura 
de la propietat d’aquesta perifèria rural ha tingut un paper 
rellevant en la constitució present de la metròpoli. 

La traça de la carrera 7 deixava una empremta notable en 
l’estructura de la propietat d’aquella perifèria rural, marcant 
la pauta d’una divisió del sòl un poc més intensa i 
perpendicular a ella. A part d’aquesta, i la línia del 
Ferrocarril de Occidente, no hi havia més traces urbanes-
territorials de les quals es fes  ressò la divisió del sòl rural, 
que es regia més aviat per traces geogràfiques o altres 
motius aliens a l’artificialització del territori.  

En mig d’aquest sistema d’haciendas rurals s’hi trobava la 
Hacienda El Salitre, amb una dimensió aproximada de 
1.400 hectàrees, situada a no més de cinc quilòmetres del 
centre de Santafé i amb una forma bastant compacta. Era, 
llavors, la major propietat entre les més properes a la ciutat, 
en una posició equidistant entre els cerros i el riu Bogotá 
que defineix l’actual límit del terme municipal, i situada 
entre els rius Juan Amarillo al nord i Fucha al sud (Fig. 
IV:18).  

No seria fins als anys 20 del segle XX que la ciutat 
començaria a créixer de manera accelerada i engegaria la 
seva transició cap a la modernitat, de la ma de l’establiment 
de les primeres infraestructures industrials.62  

Durant la primera meitat del segle, el creixement es faria a 
base de nous barris residencials dissenyats com a unitats 
urbanes autònomes corresponents a les diferents hacien-

                                                                    
61 El barri del Chapinero cap a 1880 és descrit com un “caserío que hace parte del barrio de Las Nieves de la ciudad de Bogotá de la cual dista 5 
kilómetros. Una capilla común, rodeada de algunas casas de teja y otras de paja, constituyen el poblado. El movimiento de viajeros por el camino 
que va a Zipaquirá le da una curiosa animación”.  Al Diccionario Geográfico  editat per Joaquín Esguerra el 1879. 
62 Cap a principis de la dècada dels 20 s’havien instal·lat a Bogotá la Cerveseria Bavaria, una fàbrica de ciment, dos fabriques de teixits, la fàbrica 
nacional de fòsfors, una fàbrica de calçat, i petits establiments en què es fabricaven sabons, espelmes i pastes alimentàries (Campo, 2007:210). 

Fig. IV:18 Quintas i haciendas a perifèria de Bogotá 1875 a 
1900. Font: Juan Carrasquilla Botero. 
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das, i concentrades a l’entorn de la carrera 7/13. Els nous barris com ara els de La Merced, Teusaquillo, Santa 
Teresita, La Magdalena o Palermo presentaven certes reminiscències del moviment de les Garden Cities, amb 
edificacions “de estilo inglés” com en diuen els bogotans, tot transformant radicalment la imatge de la ciutat (Fig. 
IV:19). Aquesta tendència suposa la incorporació a la ciutat d’un nou tipus d’espai públic: de carrers emmarcats per 
les façanes de l’edificació es passa a vies de dimensió més generosa en què la vegetació i els jardins davanters fan 
la transició entre l’espai públic i el privat. 

“En la mesura en què les pressions sobre el sòl urbà van anar generant una demanda sòlida i van fer del procés 
urbanitzador una activitat lucrativa, els ‘hacendados’ dels emplaçaments més propers als límits urbans de l’època 
van començar el procés de parcel·lació dels seus terrenys, cedint a l’ànim especulador que anava creixent” 
(Duquino-Rojas, 2010:66). No va ser aquest el cas del propietari de la finca on avui trobem el Parque Metropolitano 
Simón Bolívar com veurem més endavant.  

A la condició de patchwork de creixements autònoms que havia pres la perifèria de la ciutat va intentar donar solució 
el Pla Vial de 1936 de l’enginyer i arquitecte austríac Karl Brunner. Es tracta d’un projecte de vies i avingudes que 
pretén cosir les diferents xarxes de vies existents dels diversos barris per tal de dotar-los d’una nova estructura de 
conjunt, en el que és una primera aproximació a la planificació de la ciutat de Bogotà en el seu conjunt.  

Altres projectes contemporanis, com són el del Parque Nacional i el de la Ciutat Universitària, representen els 
antecedents de la planificació integral de la ciutat, introduint unes primeres pautes d’especialització del sòl urbà per 
funcions.63    

 

 

 

Fig. IV:19 Plànol promocional del barri residencial del Teusaquillo, Bogotá, 1933. 

                                                                    
63 El projecte del Parque Nacional (1934-1936), promogut pel Ministerio de Obras Públicas, representa el primer projecte de parc a escala de la 
ciutat i introdueix activitats culturals, recreatives i esportives. El projecte de la Ciutat Universitària va comptar amb la direcció de Leopoldo Rother 
a càrrec del disseny urbà amb la col·laboració del pedagog Fritz Karsen, mentre que els edificis de les facultats són obra de L. Rother, A. Wills, E. 
Santamaria, J.M. Cifuentes, C. Cristancho i J.B. Plata.  
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Potser l’episodi més significatiu pel que fa a aquest canvi de 
rumb necessari per al germen d’un gran parc a l’escala de la 
metròpoli és la visita de Le Corbusier a la ciutat l’any 1947, que 
va tenir com a resultat un Pla Pilot per al desenvolupament de 
la ciutat que L.C. va presentar l’any 1950. Constava d’un plànol 
d’escala regional, un d’escala metropolitana i un altre per al 
centre cívic (Fig. IV:20, 21, 23), a més de dibuixos descriptius 
dels tipus de carrers que haurien de formar un sistema viari que 
pren autonomia sobre la ciutat existent. Le Corbusier mostra en 
aquest pla l’aplicació de les seves teories urbanístiques 

modernes, i especialment la regla de les 7V, adaptades al cas 
pràctic de Bogotá. Hi ha un reconeixement de l’estructura 
hidrològica del territori en la definició dels diferents sectors 
urbans entre les rieres, que esdevenen elements centrals d’un 
sistema d’espais lliures (V7) i articulen diversos usos col·lectius 
i de lleure (Fig. IV:22). Introdueix la zonificació a gran escala 
amb què es proposa destinar àmplies zones a activitats úniques 
repartides en habitar, treballar, circular i recrear-se.  

La proposta per al centre resulta una intervenció més radical, en 
que les noves pautes de la modernitat s’imposen sobre la ciutat 
existent conservant només la carrera sèptima, la Plaça 
Libertadores, el traçat de la Avinguda Jiménez sobre el riu San 
Francisco canalitzat, i de manera quasi irònica, “les nou 
mançanes arqueològiques” (Fig. IV:20). 

El pla limita el creixement residencial des dels cerros fins a la 
Avinguda de Cundinamarca. La Hacienda el Salitre queda en el 
Pla Pilot fora del que es preveu com a urbà, només la zona 
industrial, la Ciutat Universitària, la ubicació de l’Aeroport 
Mundial (conegut ara com aeroport El Dorado) i la prolongació 
del Carrer 26 que el comunica amb el centre ocupen sòls més a 
l’oest del que L.C. projecta com a via tipus V1, de caràcter 
interurbà per a altes velocitats. De totes maneres, el dibuix d’un 
segon cerclat, com si d’un sistema d’espais lliures de rang 
superior es tractés, dóna als sòls del Salitre i altres finques 
rústiques de la segona corona un caràcter especial, no del tot 
extern al que ha de ser la ciutat del futur. 

Josep Lluís Sert i Paul Lester Wiener, que havien treballat amb 
Le Corbusier en el Pla Pilot per a Bogotá i realitzat treballs 
anàlegs per a Tumaco, Medellín i Cali entre 1948 i 1953, 
s’encarreguen de desenvolupament del pla per a Bogotá des de 
la seva oficina als EEUU (Tarchópulos, 2012).  

El Pla, però, mai no es veurà aprovat oficialment, ja que quan 
es disposaven a entregar el projecte l’any 53 el nou règim del 
dictador Gustavo Rojas Pinilla pren el poder de la república i es 
desentén del projecte encarregat pel govern derrocat.  

 

Fig. IV:20 Le Corbusier, 1950, Pla Pilot de Bogotá. Centre Cívic. 

Fig. IV:21 Le Corbusier, 1951, Pla Pilot de Bogotá. Planta general. 

Fig. IV:22 Le Corbusier, 1951, Pla Pilot de Bogotá.  
Detall del sistema d’espais lliures (V7). 

Fig. IV:23 Le Corbusier, 1950, Pla Pilot de Bogotá. Espais 
lliures a escala regional. 
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Fig. IV:24 La propietat El Salitre en l'evolució de la urbanització. 1952-1984-2000. JF a partir de Carrasquillo Botero. 

Amb el temps, ha quedat clar que Le Corbusier es va quedar curt pel que fa les previsions d’extensió que podia 
prendre Bogotá. Durant les dècades següents, la ciutat s’aniria estenent també cap a l’oest, recolzada especialment 
sobre dos braços estructurats per l’Avinguda-Parc de Las Américas i la carretera a Medellín. Entre aquests dos 
braços quedava un buit corresponent a la hacienda el Salitre, propietat de José Joaquín Vargas, la qual havia 
adquirit de Don Sebastián Herrera l’any 1936, i que havia quedat sense urbanitzar ni parcel·lar per que Vargas mai 
va voler entregar la seva finca al negoci immobiliari (Fig. IV:24). En morir sense hereus, la propietat, buida d’usos 
urbans però en contacte amb àrees ja urbanitzades, va passar a mans de La Beneficencia de Cundinamarca, una 
institució dedicada a vetllar pels més desfavorits. La situació diferent de El Salitre va resultar tant determinant que la 
urbanització acabaria per envoltar la finca sense poder envair-la cap a 1980. 

La notícia de la celebració a Bogotá d’un Congrés Eucarístic Internacional i la II Conferencia General de l’Episcopat 
d’Amèrica Llatina i el Carib per a l’any 1968 va actuar com a accelerant de determinades obres urbanes d’estructura 
vial y alguns desenvolupaments residencials. La visita del Papa Pau VI significava la primera d’un Papa a l’Amèrica 
Llatina i va ser un acte multitudinari amb màxima cobertura mediàtica. Milions de religiosos d’arreu del continent es 
desplaçaren a Bogotá per a tal esdeveniment, i la capital necessitava un lloc on poder reunir-los. La finca El Salitre 
resultava un lloc molt adient per acollir aquella celebració, ben comunicat amb l’aeroport, a tocar de la ciutat i, 
sobretot, amb disposició d’una gran extensió d’espai lliure capaç d’acomodar multituds. El Govern va manllevar 
l’espai a La Beneficencia i la institució no va posar entrebancs a la cessió, especialment per tractar-se de destinar-lo 
a una activitat de caràcter religiós. S’hi va construir un templet per a la cerimònia, es van instal·lar cabines sanitàries 
i es va adequar el terreny per a col·locar-hi seients. Les actuacions a la finca van ser de caràcter efímer i avui només 
es conserva de l’efemèride el templet, però un cop passat l’esdeveniment s’havia demostrat que la condició de gran 
metròpoli moderna requereix d’espais lliures de gran dimensió per a esdeveniments de masses. 

En la deriva que prendria posteriorment aquell espai va tenir un paper decisiu Virgilio Barco Vargas, alcalde de la 
ciutat entre 1966 i 1970 impulsor de nombroses institucions públiques per al foment de la cultura i la recreació. 
Format al Massachusetts Institute of Technology, aporta una visió Nord Americana de la ciutat i impulsa el primer 
programa de parcs a Bogotá amb la creació de 5 unitats distribuïdes al llarg de la gran ciutat: el parc El Tunal, el 
parc Timiza, Primero de Mayo, La Florida y el Salitre. Per a aquest últim destinava una porció d’unes 100 ha. al 
nord-est de la finca per a un parc bàsicament recreatiu, a la manera dels anys 60 (amb influències de les teories de 
Robert Moses), en què la rellevància del verd queda supeditada a la recreació i en què els protagonistes eren les 
pistes esportives, els jocs per a infants i altres estructures per a l’entreteniment. 
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Amb Virgilio Barco es posa la pauta de 
l’entreteniment, del destí de l’espai a l’oci ciutadà, a 
una part de la finca. La part restant serà el lloc on 
Bogotá voldrà complir els seus somnis. Així, durant 
els anys 70 van ser diversos els projectes que van 
pretendre urbanitzar El Salitre en la seva totalitat. Si 
bé hi ha alguns precedents desenvolupats per la 
Universitat Nacional (1967,1969) (Fig. IV:25), el més 
rellevant és el que s’emmarca en una estratègia 
conjunta ideada per Lauchlin Currie que va rebre el 
nom de “Ciudades dentro de la Ciudad”, i que va ser 
vigent com a part de les estratègies d’un Pla 
Nacional de 1971 a 1974. El projecte pretenia la 
creació de diversos centres nous repartits al llarg de 
la ciutat (Ciudad Salitre, Ciudad Tunal, Ciudad 
Bolívar, etc.) i preveia convertir El Salitre en un pol 

de centralitat mixta amb la idea de descentralitzar la 
metròpoli. El projecte per El Salitre es va encarregar 
a la prestigiosa firma Lewelyn Davies, que hi 
treballà entre 1972 i 1973 (Fig. IV:26). Les 
desavinences entre el govern nacional i el govern 
del districte (que va encarregar un altre projecte per 
a la mateixa àrea a American Cities), així com la 
poca capacitat executiva d’ambdós, deixaria el 
projecte sobre la taula. 

Així, a la finca del Salitre se li havien pogut agafar 
part de les vores per a destinar-les a diferents 
necessitats més o menys públiques (cfr. IV.1.3.3), 
però mai una planificació conjunta hi va prosperar.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV:27 (pàgines següents) Bogotá, Parque Metropolitano Simón Bolívar. Dibuix interpretatiu. JF 
Aquest és el primer  d’una sèrie de plànols interpretatius d’alguns dels principals parcs centrals estudiats. Amb l’ús del dibuix com a eina d’anàlisi, 
es pretén treure a la llum algunes de les particularitats de cada un d’ells. Altres exercicis de referència mostren el potencial d’aquest mètode per a 
descobrir i fer paleses coses que a simple vista (a la vista d’un dibuix homogeneïtzador) no resulten perceptibles (Gandelsonas, 1991). En el cas 
del plànol de Bogotá destaca el seu origen com a reunificació de les peces lliures restants d’una gran parcel·la matriu. Per això s’han expressat 
les diferents mossegades que la hacienda va patir entre 1930 i fins avui (en gama d’ocres segons l’antiguitat del retall). Alhora, es pretén exposar 
el paper de les infraestructures viàries com a agent divisor d’aquests sòls i dels que seguien quedant lliures. I és que a l’interior de l’espai lliure 
resultant, les vies van anar definint peces que prendrien entitat formal i programàtica de manera autònoma (expressat en diferents tons de verd). 

Fig. IV:25 Plan general de Desarrollo de la Hacienda El Salitre. 
Universidad Nacional, 1967. 

Fig. IV:26 Fase IIb. New Urban Centers for Bogotá. Llewelyn 
Davies Associates, 1973. 
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Va ser el president Julio Cesar Turbay Ayala, que 
governaria la república pel Partit Liberal de 1978 a 1982, 
qui va decidir fer del que quedava d’El Salitre un gran 
parc a escala de la metròpoli. Com que la Beneficencia 
és una institució pública d’ordre departamental adscrita 
a la Secretaria de Salut, el seu director és designat per 
la presidència de la nació, i així és com Turbay va poder 
designar un director que s’avingués a vendre-li la 
hacienda. Cap alcalde no hauria pogut decidir que fer 
del Salitre com podia fer-ho un president, i així per 
decret llei 31 de 1979, publicat al Diari Oficial n35.282 
de 6 de juny de 1979, s’oficialitza el destí de la finca El 
Salitre com a parc públic.  

L’Article 5 de l’esmentada llei diu: “El Gobierno Nacional, 
por conducto del Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte, y con la colaboración del Distrito Especial de 
Bogotá, procederá a la construcción del Jardín 
Bolivariano en el área de influencia de la Quinta de 
Bolívar; de un parque popular en la zona del Salitre, 
destinado a honrar la memoria del Libertador Simón 
Bolívar.” 

En aquest relat de la història de la formació de la ciutat i 
el paper jugat per la finca El Salitre en cada moment 
queda palès que, a Bogotá, el germen del parc central 
recau en l’estructura de la propietat heretada, en com va 
ser de determinant l’actitud del seu amo en no posar-la 
mai a disposició de processos urbanitzadors i en com, 
un cop va arribar la finca en estat desocupat a l’altura 
del desenvolupament de la ciutat adequat, la caiguda 
d’aquesta a mans d’una institució dedicada a vetllar pels 
interessos i drets socials de la ciutadania va permetre 
que aquells terrenys passessin a formar el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 

Així, certes particularitats de la parcel·lació del sòl rústic 
han promocionat l’estat que presenta el sistema d’espais 
oberts de la metròpoli en l’actualitat,64 deixant en una 
posició cèntrica i ben servida per la malla viària d’ordre 
general i el sistema de transport públic col·lectiu 
Transmilenio la major peça d’espai lliure a la ciutat apta 
per a la recreació activa i els esdeveniments col·lectius 
multitudinaris (Fig. IV:28).  

 

                                                                    
64 En les últimes dècades, s’han fet esforços per a nodrir amb més profusió el sistema d’espais lliures públics de la ciutat, arribant a urbanitzar 
una bona dispersió de petits Parques Vecinales y de Bolsillo (Segons denominació al POT, Plan de Ordenamiento Territorial de Santa Fé de 
Bogotá D.C., aprovat per decret 619 de 2000), y aprovant la declaració de Reserva Forestal Nacional dels Cerros de Guadalupe i Monserrate.  

 

Fig. IV:28 Plan de Ordenamiento Territorial. Estructura ecològica 
del territori, 2000. 
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IV.1.1.5 El gran parc com a base del desenvolupament sostenible de la metròpoli 

Entre els principals atributs del parc central hi trobem el seu paper notablement i potencialment actiu en la definició 
d’un model de desenvolupament sostenible de la metròpoli. Això s’explota en major o menor mesura en els diversos 
casos estudiats però és a Philadelphia on esdevé, amb major claredat, motor del naixement del parc i motiu per al 
seu manteniment i millora al llarg dels anys. La relació de Fairmount Park amb la qualitat ambiental urbana i dels 
recursos naturals com ara l’aigua és tan estreta que no es pot entendre l’un sense l’altre. Fairmount Park és 
estendard de la sostenibilitat, i la sostenibilitat ambiental és el motiu i sentit més característic d’aquest parc 
metropolità. I és precisament el caràcter germinal que a Philadelphia pren el concepte de la sostenibilitat en la 
constitució del parc central el que li atorga un valor exemplar que es mirarà d’exposar amb les següents ratlles. 

Així, entre els motius que serveixen com a germen del gran parc trobem, a Philadelphia, el paper actiu de l’espai 
obert verd en el manteniment sostenible de l’ambient i recursos de la metròpoli. 

L’associació dels espais verds amb l’ambient favorable per al benestar de l’home és una constant des de la idea del 
jardí persa, que importa a latituds desèrtiques la frescor i empara de petits oasis de vegetació construïts a tal efecte, 
tot i que pren diversos matisos al llarg del temps i a diferents latituds (cfr. II.1.2 i II.1.5). Així, si en el cas de l’antic 
jardí persa era el contrast amb les rigoroses condicions climàtiques el que empenyia a construir refrescants espais 
verds amb ombres i fonts, la introducció d’àrees enjardinades a la ciutat durant el s. XIX vindria a oferir una teràpia 
contra l’ambient insalubre que s’hi respirava. 

Del jardí persa al gran parc urbà es passa d’una qüestió de confort climàtic a prendre per objectiu el confort 
ambiental en un sentit més ampli, i s’incorporen variables com la salut a través dels descobriments que en biologia 
demostren que l’estat del medi ambient condiciona la salut dels individus que hi habiten, que expliquen com i per 
quins mitjans les malalties que contrauen els homes es propaguen i contagien, i més endavant els que exposen que 
l’activitat física dels individus també té incidència en el seu estat de salut. Així, com a conseqüència d’aquests 
descobriments, es succeiran tota una sèrie de transformacions de la ciutat amb l’objectiu de fer-la un lloc més 
saludable, “posant en pràctica les saludables virtuts de la respiració i la circulació” (Sennett 1994), entre els que 
destacaran la construcció de sistemes de clavegueram i la introducció d’espais verds.  

Així, poc a poc es va confiant en que els efectes positius sobre l’ambient no es localitzen només en el propi espai 
del parc, sinó que la repercussió de les intervencions en aquell territori concret tenen incidència en la salubritat de 
l’ambient de la ciutat en general. 

Fairmount Park és un precís exemple de com el parc central pot néixer amb vocació de participar en el 
desenvolupament sostenible de la metròpoli, destinat a fer compatible el creixement de la ciutat i la seva economia 
amb la preservació de la biosfera, amb l’ús racional dels recursos i la seva protecció de la degradació per efecte de 
l’acció humana. Fairmount Park ha treballat al llarg de la seva història en diverses línies de la sostenibilitat: protegint 
activament espais naturals, reduint el potencial contaminant de les energies utilitzades en els seus sistemes de 
captació i distribució d’aigües, treballant directament sobre la font de recursos, promovent-ne una utilització racional, 
etc. 

El naixement del parc de Philadelphia cal emmarcar-lo entre el sorgiment de tot una sèrie de moviments socials que 
requeriran als administradors accions concretes contra la gran quantitat de malalties que es pateixen a les ciutats 
nord americanes cap a mitjans del segle XIX i que, influïts pel pensament Transcendentalista, demanaran la 
redempció de la ciutat d’alta densitat, en un moment en què la ciutat es pren com a entitat reprovable, densa i 
malalta, i el parc es planteja com a antídot a aquesta malsana situació (Cranz, 1982).  

A Amèrica, els problemes higiènics, que durant els primers lustres d’existència de les ciutats colonials eren prou 
notables i agreujats per la convivència amb animals en ambients urbans (Melosi, 2000:19), no es prenien tan 
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seriosament com es feu més endavant amb les epidèmies de malalties infeccioses. Aquests brots no eren tan 
comuns com ho eren a Europa, atesos l’aïllament i poca població de les ciutats americanes, però un cop estesos 
resultaven igualment virulents. L’increment de la introducció de mercaderies transatlàntiques i el creixement de la 
població durant els segles XVII i XVIII afavoriria el desenvolupament d’epidèmies com ara la verola, la malària, el 
xarampió, el còlera, el tifus, la tuberculosi, la diftèria, els golls o les febres groga, tifoidea i escarlatina. En el cas 
concret de Philadelphia, el desencadenant per a la presa en consideració de les idees higienistes va ser una 
epidèmia de febre groga que el 1793 va acabar amb prop de 5.000 vides, el que aleshores suposava perdre 1 de 
cada 10 habitants de la ciutat (Melosi, 2000:19).  

En aquell context, no sempre estava ben bé clar sobre qui requeia la responsabilitat de respondre a necessitats de 
la comunitat, si eren els individus o les instàncies governamentals les que havien de prendre mesures. Potser per 
això, les actuacions dutes a terme com a resposta als problemes sanitaris a Philadelphia resulten una novetat 
singular, al menys en el context americà. “L’any 1801 Philadelphia esdevé la primera ciutat americana en completar 
un sistema municipal de captació i subministrament d’aigua, sofisticat fins i tot respecte els estàndards europeus” 
(Melosi, 2000:30). Encara costaria uns anys que a la resta de ciutats de la nació hi convergissin les condicions 
necessàries per a que això fos possible. 

Tanmateix, Philadelphia era la ciutat en què més clarament era exercida la responsabilitat de les institucions en la 
construcció de la ciutat. I és que, en aquell moment, “de les grans ciutats de l’est, Philadelphia potser era única en 
tenir autoritat inqüestionada per a fer complir el planejament de vies. Tenia una tradició d’expansió urbana ordenada 
que es remunta a l’assemblea colonial de 24 de febrer de 1721 i que donava poders a agrimensors i reguladors per 
a establir alineacions de vials i edificacions a la ciutat” (Scott 1969:5). 

Com a primera resposta a l’epidèmia de febre groga de 1793 es formaria un comitè municipal per a lluitar-hi que 
acabaria acordant que la causa estava en l’aigua contaminada dels pous i cisternes particulars, i que calia substituir 
aquests sistemes per altres de comunitaris a l’escala de la ciutat en el seu conjunt. S’esperava que la nova 
infraestructura acabaria amb la malaltia, seria útil per a netejar carrers i espais públics, contribuiria a millorar la 
higiene personal de la ciutadania i seria un complement estètic per a la ciutat a través de la instal·lació de múltiples 
fonts i brolladors subministrats pel nou sistema. 

La primera solució per al sistema d’abastament d’aigua, obra de l’enginyer Latrobe, encara no es tradueix en una 
cura especial per l’espai lliure de la metròpoli, ni tan sols en una consideració de la sostenibilitat ambiental i dels 
recursos. Al contrari, aquesta primera intervenció, construïda entre 1799 i 1801, ocuparà la plaça central de la ciutat 
ordenada al plànol fundacional amb un artefacte tecnològic patrocinat per una fumejant xemeneia. Es tractava d’una 
edificació de planta quadrada i volum compacte que contenia els mecanismes necessaris per al bombament d’aigua 
captada del riu Schuylkill mitjançant la força de motors de vapor. Resulta evident que ni la crema de grans quantitats 
de brossa vegetal per a obtenir l’energia necessària, ni l’absoluta dependència de maquinària per al funcionament 
del sistema, amb els seus problemes de fiabilitat associats, contribuïen a fer d’aquella situació una solució a llarg 
termini, compromesa amb la qualitat de l’ambient urbà. Menys encara si es té en compte que aquell tipus de 
mecanisme, en aquell temps, solia sobtar amb explosions de tant en tant. 

Temps després, Frederick Graff, format com a assistent de Latrobe, és cridat a dissenyar un sistema de captació, 
bombeig a dipòsits i distribució per gravetat, a ubicar a la pròpia riba del Schuylkill, extraient-ne l’aigua i bombejant-
la fins a una reserva situada al turó de Fairmount, tot fent servir la força del cabal del riu. La intervenció de Graff, 
acompanyada dels jardins de les immediacions, descobriria per a Philadelphia el valor del riu i l’espai obert associat, 
així com el de la configuració de l’espai de la metròpoli en clau sostenible i mediambientalment satisfactòria. 

Per a l’obra, Graff va fer construir un salt d’aigua, d’uns tres metres d’altura, amb una represa que travessava el riu. 
A l’extrem de ponent, un canal permetria la navegació fins a la part baixa mentre que, a llevant, la caiguda de l’aigua 
es desviaria per a fer-la passar pels molins verticals que havien de subministrar l’empenta necessària per a que les 
bombes fessin pujar l’aigua captada fins a les basses de dipòsit (Fig. IV:29). 
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Fig. IV:29 Planta i vista del projecte de F. Graff, 1822. 

 

Des d’allà, l’aigua seria distribuïda arreu a través d’una xarxa pública pionera que, d’ençà 1804, no deixaria de 
millorar-se substituint progressivament la fusta i introduint el metall com a material de les conduccions. “No sense 
defectes, els waterworks de Philadelphia eren considerats per molts com el projecte d’enginyeria més avançat del 
seu temps” (Melosi, 2000:34). No resultava menys avançat el servei que subministrava la nova instal·lació. Per a 
promocionar-ne l’ús s’oferirien els primers anys de servei de forma gratuïta i cap a 1814, 2.850 immobles ja rebien 
subministrament.65  

Sintetitza extraordinàriament l’estat de la qüestió a Philadelphia aquesta cita de Charles Dickens escrita cap a 1842: 
“Philadelphia és la ciutat més abundantment servida d’aigua potable, la qual és repartida i propulsada a tot arreu. Els 
Waterworks, els quals estan situats en un alt proper a la ciutat, no són menys ornamentals que útils, elegantment 
constituïts com a jardins públics, i mantinguts en el major i més bell dels ordres. El riu està embassat en aquest punt, 
i forçat mitjançant la seva pròpia energia a reservar-se en certs dipòsits a cotes altes, des d’on tota la ciutat, és 
subministrada a un cost insignificant.” 

No menys ornamental que útil resultava el projecte de F. Graff, que va revestir la maquinària de bombament amb 
arquitectura de reminiscències clàssiques, visibles sobretot en la configuració dels pavellons d’accés a les 
instal·lacions hidràuliques. Uns jardins de tall barroc acompanyaven les basses de dipòsit (1835) i els terrenys del 
Lemon Hill més al nord, adquirits per l’ajuntament com a espai de protecció de la salubritat del riu (1844), es 
bastirien més endavant a la forma pintoresca i serien oberts al públic per al passeig més endavant (1855) (Fig. 
IV:32). 

                                                                    
65 Veure com el cost del projecte, 300.000 $ resultaria difícil d’amortitzar mitjançant les quotes imposades als abonats a Mc Lauglin (1944:86). 
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“Situat sobre una de les més pintoresques seccions del riu, les instal·lacions de captació i bombeig (waterworks) han 
atret sempre el visitant. Durant la major part del segle XIX va ser el segon lloc turístic més popular de la nació” 
(Ristine 2005:11) (Fig. IV:30). 

La descoberta d’aquest i altres espais de naturalesa afí per part de les societats urbanes provoca que “a principis 
del segle XIX les escenes d’espais funcionals relacionats amb l’aigua (functional watery scenes) comencin a ser 
valorades estèticament” (Sennett, 2011:329). 

La relació amb l’aigua com a font de recursos necessaris i d’experiències hàptiques plaents troba a Fairmount Park 
un motiu per a esplaiar-se. A la seva manera, també es pot trobar aquesta estima pel contacte amb les escenes 
d’aigua com a motiu de germen al sistema de parcs de vora lacustre que el pla d’ordenació i extensió de la ciutat 
obra de Daniel Burnham va definir per a Chicago (1909). Si bé no hi és tan present la consideració de l’aigua com a 
font de recursos, el projecte contempla la introducció d’una sèrie de grans peces de parc com a solució lineal per a 
la relació de la ciutat amb la vora del llac. “La visió de l’aigua és un acte solitari, el desig del no res; en mirar l’aigua 
l’home dona l’esquena, literalment, a les condicions que donen suport a la seva vida”.66 Els llocs on l’aigua es troba 
amb la terra resulten visualment importants però socialment neutrals segons el parer de Burnham, que situa parcs, 
passejos i altres usos de baixa densitat en aquests indrets. 

A Philadelphia el riu també serà descobert com a espai 
singular per a l’activitat. Des de la dècada de 1850 es 
fundarien clubs de rem i establirien les seves seus 
permanents a la vora del Schuylkill, al nord dels waterworks, 
consolidant-se aquesta activitat de manera notable i 
esdevenint el riu enclavament de referència a tot l’estat per a 
la pràctica d’aquest esport. 

La definició progressiva del riu Schuylkill i la seva conca com 
a espai clau per al desenvolupament sostenible de la ciutat 
de Philadelphia empeny les administracions a l’adquisició de 
cada vegada més sòls de protecció, que passen a definir-se i 
destinar-se com a parc, ampliant l’efecte de la primera llavor 
dels waterworks i l’abast de les intervencions a favor del 
desenvolupament sostenible. Especialment en els sòl de 
Wissahickon Valley, designats com a part del parc central 
cap a 1870, la iniciativa venia a substituir antigues 
instal·lacions industrials que des de finals del segles XIX 
havien tret del curs del riu l’energia per a la seva producció.67 
A poc a poc, aquestes activitats anirien incorporant altres 
fonts d’energia, el que les convertia en una agressió 
contaminant al riu del tot prescindible i reubicable.  

Sovint, una conseqüència del progrés de la ciutat acostuma 
a ser el desplaçament del punt de captació de recursos, 
aigües amunt cap a entorns amb menys pol·lució. A 
Philadelphia, en comptes d’allunyar la captació, la constitució 
del parc central treballa activament en la protecció de la 
degradació aigües amunt. 

                                                                    
66 Sennett (2011:329) cita paraules de Daniel Burnham per a explicar les seves propostes per al Lake Shore de Chicago.  
67 Entre la cinquantena de molins que s’aplegaven a la vall esmentada es trobaven instal·lacions per a la producció d’oli, farines, paper, tints, 
paper i algunes serraries. 

Fig. IV:30 Philadelphia, Fairmount Park, vista de la ciutat 
presa durant l’exposició de 1876 en què es poden veure els 
antics dipòsits de Fair Mount. Font: fragment de publicitat 
municipal. 
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El compromís històric de Fairmount Park amb la biodiversitat té una relació més indirecta amb el concepte de 
sostenibilitat. L’existència d’espais com el zoològic de la ciutat (el més antic dels Estats Units) o la presència notable 
de les ciències botàniques entre els continguts de la gran exposició que va allotjar el parc l’any 1876, amb la 
construcció del Horticultural Hall, l’Agricultural Hall i l’exposició d’un ampli ventall d’espècies de flora de tot el món i 
tot tipus d’hàbitat, no tenen una incidència efectiva en el desenvolupament sostenible de la metròpoli però resulten 
eines d’allò més didàctiques per a la instrucció d’una societat metropolitana compromesa amb els valors i reptes 
mediambientals i ecològics de futur. 

El compromís amb la sostenibilitat que va servir com a germen del parc central s’ha consolidat amb la constitució 
que aquest ha anat prenent, i ha seguit actiu en el progrés de la seva gestió fins avui. La necessitat d’actuar contra 
epidèmies havia recomanat emprendre el projecte del subministrament comunitari d’aigües del riu Schuylkill. La 
intenció de fer d’aquest un sistema energèticament més sostenible va promoure la primera colonització de 
Fairmount. Protegir els sòls d’escorrentia que nodrien el riu va estar entre els motius de la seva progressiva 
ampliació. L’adaptació del sistema de subministrament a la nova escala metropolitana està darrera d’intervencions 
posterior com la que va traslladar les basses de dipòsit més al nord, permetent construir el museu d’art de la ciutat 
sobre les antigues reserves (Fig. IV:31). Però el paper de Fairmount Park com a estendard de la sostenibilitat no 
s’acabaria aquí, sinó que la seva institució quedarà vinculada des del seu origen a la gestió sostenible del medi 
ambient de la metròpoli.  

 

Fig. IV:31 Philadelphia, Localització de d'estacions de bombament, filtratge i dipòsit d’aigua de boca en relació amb el parc central. 
Font: Philadelphia Water Department Historical Collection i delimitació del parc de l’autor a través de fonts diverses. 

Avui, el Fairmount Park com a institució que vetlla per l’administració, gestió i publicitat del sistema d’espais lliures 
de la metròpoli és present activament a 5 Patronats per a l’Aigua (consorcis d’organitzacions mediambientals 
proactives, grups comunitaris, agències governamentals, negocis, residents i altre entitats preocupades per la 
millora dels recursos hídrics) “amb l’objectiu d’ajudar el públic a entendre la importància de comptar amb conques 
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hídriques netes i saludables, inculcar l’estima i bona gestió del medi ambient natural entre la ciutadania i millorar els 
parcs, cursos d’aigua i comunitats a l’entorn de les conques”.68 

Una altra intervenció moderna que exemplifica el compromís amb la sostenibilitat és la Fairmount Dam Fish Labber, 
un dispositiu construït l’any 1979 per on els peixos poden passar en un i altre sentit superant el salt d’aigua fet 
construir per F. Graff, situat a l’extrem oest d’aquest, allà on inicialment hi havia el canal de navegació. La idea 
d’aquesta instal·lació és que els peixos puguin viure al riu sense notar l’efecte de la infraestructura hidràulica i que, 
alhora, l’existència d’aquests serveixi com a indicador de la qualitat i puresa de l’aigua. Així, avui no és estrany 
trobar pescadors instal·lats a la vorera del riu. 

Fairmount Park també promou altres tasques proactives com ara: la construcció de noves zones humides i 
l’ampliació i restauració de les existents; la restauració d’escorrenties degradades i altres de contaminades, 
estabilitzant les ribes mitjançant l’ús de tècniques de bioenginyeria; l’eliminació o transformació de represes 
existents; o la construcció de terrasses, desviaments, noves escorrenties amb gespa, rases d’infiltració i línies de 
drenatge que permeten controlar les aigües en ocasions de tempesta. 

La implicació cada vegada més intensa i extensiva de la ciutat de Philadelphia amb el bon estat de manteniment del 
seu estrat natural a través de la figura institucionalitzada de Fairmount Park va rebre una empenta, temps després 
del naixement d’aquesta, de mans d’un personatge il·lustre en aquesta matèria com és Ian McHarg. Philadelphia 
seria el lloc des d’on difondria les seves idees sobre la construcció de la ciutat d’acord i amb compatibilitat amb els 
recursos, processos i sistemes de la biosfera, i el seu primer camp d’experimentació.  

Avui, Fairmount Park resta implicat en tasques que mantenen al dia la descripció de l’estrat biofísic del territori sobre 
el que s’assenta la metròpoli, recollint informació taxonòmica de plantes i animals presents als seus espais lliures, 
produint documents de tipus i estat de salut de la vegetació a través d’imatges aèries i cartografia de les condicions i 
cobertures del sòl, o relacions d’ocells, rèptils, amfibis, peixos, mol·luscs i insectes. Totes aquestes dades estan 
implementades a Sistemes d’Informació Geogràfica. Ha incorporat també el concepte del “community mapping” com 
a iniciativa en què els veïns i usuaris associats recullen dades sobre l’estat i ús dels diferents espais que visiten i 
que composen el parc central per tal d’orientar les accions de restauració a emprendre en un futur. 

Sigui com sigui, per molts dels motius que s’han exposat aquí, queda palesa la consistència del desenvolupament 
sostenible de la ciutat com a motiu per al naixement d’un parc central metropolità. L’exemple de Fairmount Park 
presenta arguments sòlids per a així considerar-ho, com a part essencial de la composició i conflicte del parc central 
en general.   

Fig. IV:32 Philadelphia, Fairmount Park, vista actual de l'entorn dels waterworks. Foto JF 

 

                                                                    
68 Segons la publicitat de l’òrgan gestor de Fairmount Park. 
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IV.1.1.6 Ratificació dels sistemes geogràfics i naturals en el sistema urbà  

És sabut que la metròpoli compta amb estructures i sistemes propis, artificials, al servei del bon funcionament urbà: 
infraestructures construïdes per al transport de persones i energies de tota mena, sistemes de clavegueram, 
d’abastament d’aigua, d’electricitat o gas, xarxes de vies, d’itineraris de vianants, etc. Tanmateix, tot aquest sistema 
de xarxes com a expressió de l’artefacte urbà s’assenta sobre un suport geogràfic que compta amb els seus propis 
elements constituents, amb els sistemes de relació que s’estableixen entre ells i que defineixen la forma i condició 
del territori sobre el que s’implanta. Ciutat i suport es transformen i condicionen l’un a l’altre.  

Atès que, sovint, la urbanització ha pogut progressar ocultant els sistemes geogràfics que construeixen la forma i 
sentit del territori en el seu estat natural, es troba una qualitat agraïda el fet que, sovint, el parc central representi 
una oportunitat per a ratificar i fixar aquests sistemes en la forma del sistema urbà. Integrar les propietats formals del 
territori en un sistema de relacions amb les xarxes i estructures artificials permet consolidar una estructura de la 
metròpoli que troba motius de forma tant en la natura com en l’artifici, en una combinació particular que contribueix a 
definir la seva identitat característica. 

La ciutat tendeix a cobrir de manera genèrica els sòls on s’assenta, emmascarant les característiques geofísiques 
del seu suport, especialment allà on els accidents geogràfics no resulten massa destacats. Les relacions que 
s’estableixen entre els sòls en el seu estat lliure d’edificacions, tant les espacials que defineix l’orografia (amb els 
seus punts alts, punts baixos, línies de màxima pendent, punts de canvi de vessant, esquenes d’ase, etc.) com les 
de composició del sòl, defineixen els paràmetres bàsics i de partida de diferents hàbitats que aprofiten unes o altres 
especies vegetals i animals. Aquest sistema de relacions naturals queda trasbalsat quan la ciutat imposa els seus 
propis paràmetres d’ordre. L’artefacte urbà restringeix els itineraris per a la mobilitat, defineix les perspectives que 
del conjunt de l’espai es poden tenir, canalitza i condueix les aigües, i homogeneïtza la composició de la superfície, 
per exemple. 

Però si bé la gran ciutat resulta un agent torbador de les condicions geofísiques esmentades, trobem en el seu 
sistema d’espais lliures un lloc d’oportunitat per a ratificar-les, exposant-les al ciutadà de manera intel·ligible, fixant 
les condicions naturals del lloc i integrant-les de manera comprensible a l’estructura de la ciutat, a la seva forma i 
funcionament. Hi ha parcs centrals que demostren tenir àmplies aptituds per a explotar aquesta oportunitat, aptituds 
que en ocasions s’han vist més o menys amplificades com a resultat de projectes que hi han sabut veure una 
qualitat agraïda per a la metròpoli. 

Això es produeix de manera ben visible en aquells parcs centrals que es situen seguint el curs d’un riu, per exemple, 
com ara a La Habana, a València, a Dallas o a Philadelphia. Tanmateix, hi ha altres casos en què, sense comptar 
amb una presència tan rellevant com la d’un riu, la forma i sentit dels sistemes geogràfics naturals ha estat el motiu 
per al naixement del parc central en un lloc determinat i, a resultes d’això, el parc es presenta com a unitat urbana 
capaç de ratificar-los en mig de l’artificial sistema urbà. 

El cas de Londres és un bon exemple de la utilització dels sistemes geogràfics com a base i fonament de l’artificial 
sistema de parcs reials.  

No és senzill descobrir avui que l’àrea que abasta la Londres actual va estar un dia solcada per tretze rius afluents 
del Tàmesi. La investigació de Peter Ackroyd ens ho desvetlla mitjançant una original reconstrucció literària del que 
hi ha Sota Londres (2011). “Els tretze rius de Londres segueixen fluint, només que aquells que un dia discorrien per 
camps i valls avui ho fan per canonades i conduccions d’aigua. Han sobreviscut a la presència de l’ésser humà, és a 
dir, reposen enterrats, no cegats” (Ackroyd, 2011:74). 

La polida prosa i l’ampli coneixement de la toponímia de la geografia londinenca d’Ackroyd fa estèril el parafrasejat 
per a descriure el curs del rius i, per això, resulta més profitós transcriure directament les seves paraules. 
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Els rius Westbourne, Tyburn, Fleet, Effra, Walbrook, Counter’s Creek, Stanford Brook i Hackney Brook regaven el 
territori de la riba nord del Tàmesi. A la riba sud, els rius Neckinger, Peck, Earl’s Sluice, Falcon i Wandle, 
travessaven camps que posteriorment la ciutat ocuparia. 

El patró definit al sòl com a conseqüència del pas d’aquests rius té ressonàncies en la forma urbana de Londres. 
Il·lustracions d’anàlisis de les trames urbanes com la de Grahame Shane (1971) identifiquen els patrons dels rius en 
la definició de la forma urbana de Londres com un conjunt de trames autònomes corresponents a diferents estates 
(grans propietats) recosides amb les malles pròpies dels assentaments a les valls del riu (Fig. IV:33). 

 

Fig. IV:33 Anàlisi de les trames del Londres central en relació als afluents del Tàmesi, de Grahame Shane, 1971. (Rowe, 1978:114). 

Així mateix, es poden trobar rastres del pas dels rius al llarg dels territoris urbanitzats en la nomenclatura dels 
carrers i els barris.69 Al final, els més experts poden reconèixer la forma geogràfica del sòl sobre el que s’assenta la 
ciutat: “Hi ha il·lustracions antigues del curs que seguia el riu per aquells paratges, que discorria per camps tacats de 
flors i matolls que creixien a la riba. Tot i que ara està cobert de maons i pedres, si es para prou atenció, és possible 
descobrir els turons i les valls que conformaven el paisatge original, el mateix que encara avui se’ns desvetlla en els 
contorns de la ciutat moderna” (Ackroyd, 2011). 

                                                                    
69 Veure, només per al cas del riu Westbourne, topònims com Knight’s bridge en el punt on hi havia un pont que el salvava, Westbourne Grove, 
Westbourne Gardens o Bourne Street. 
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Tanmateix, el progressiu emmascarament del cursos d’aigua naturals associat al progrés de la urbanització és una 
realitat a la que s’assisteix amb incredulitat i no massa bona opinió cap a finals del s. XVI. Ackroyd (2011: transcriu 
les paraules de lament de John Stow per la desaparició del riu Walbrook: “Aquest curs d’aigua que creuaven 
nombrosos ponts va quedar cobert sota una capa de maó, després pavimentada per a obrir carrers i carrerons que 
discorren per on antany fluïa el riu; com si no fos prou, a sobre s’han construït edificis, així que el Walbrook segueix 
el seu curs, ocult i sota terra, i passa desapercebut a ulls de tots”. 

Dos dels vuit rius del nord passen a través dels sòls que formarien el sistema de parcs reials, el Westbourne i el 
Tyburn, i un tercer riu, el Fleet, corre per l’extrem est del sistema: 

 “El riu Westbourne neix a Hampstead, des 
d’on, per Chealsea, flueix fins al Tàmesi. Al 
seu pas, travessa i pren envergadura 
abans de continuar cap al sud per 
Paddington, camí de Hyde Park. En el seu 
dia era l’encarregat d’abastir el llac 
Serpentine, massa d’aigua que encara 
avui nega la vall que, amb el pas del 
temps, el riu va solcar” (Ackroyd, 2011:74).    

“El riu Tyburn neix a Hampstead, i discorre 
cap al sud passant per Swiss Cottage i 
Regent’s Park, abans de rebre les aigües 
d’un afluent i seguir el seu curs sinuós fins 
al centre de Londres... ...Des de 
Marylebone Lane, el Tyburn segueix el seu 
curs cap al sud creuant Oxford Street, on 
vira cap al sud-est fins a arribar a South 
Molton Lane... ...Creua a continuació 
Green Park, segueix el seu curs a 
espatlles del Palau de Buckingham i 
discorre per Victoria i Pimlico abans de 
desembocar al Tàmesi a l’altura del pont 
de Vauxhall”. 

Al límit occidental de la Londres romana, el 
riu Fleet (navegable i molt utilitzat per al 
transport fins al s. XII) estableix la línia 
divisòria entre Londres i Westminster. 

La pròpia forma dels cursos del Tyburn i el 
Fleet delimiten l’estate de Westminster. En 
el seu extrem nord-est, a prop de la 
desembocadura del Fleet i abocades al 
Tàmesi es bastirien les seus del poder i els 
sòls que limitaven llur dominis pel nord  
prendrien condició de patis o jardins de 
darrere que obrien vistes al camp proper. 
La línia que relaciona aquests dos rius a 
través de St. James Park és un artifici 
arquitectònic que s’ha demostrat 
consistent des del seu traçat rectilini 

Fig. IV:34 Evolució del sistema de parcs reials de Londres, c.1600-1700-1800. 
(Czerniak, 2007). 
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monumental de la ma d’André Mollet per encàrrec de Carles II (c. 1660) (Fig. IV:35) i que posteriorment seria 
remodelat en la versió de tarannà més naturalístic que presenta des que hi va intervenir John Nash (1823).  

Aquell tipus d’espai, un espai per observar des dels palaus, resultava molt apreciat pel poder, com a metàfora del 
domini infinit, de la possessió de sòls més enllà del que la vista abasta.   

A l’extrem oest d’aquells dominis, el sòl té forma de fondalada, molt regada pel pas del Tyburn, on la humitat i 
composició del sòl resulta favorable per a que el verd s’hi expressi naturalment amb gran bellesa. Les condicions 
geogràfiques del sòl caracteritzen de manera molt rellevant el Green Park, fins al punt que la qualitat del verd que hi 
brota naturalment acaba donant nom al lloc. Així, sòls a una i altra banda del pas del Tyburn prendrien categoria de 
parc per si mateixes, com a acceptació respectuosa de les seves condicions geogràfiques i naturals.   

A partir del punt alt que hi ha a l’extrem oest de Green Park, a la cantonada amb els jardins del Palau de 
Buckingham, s’estenien més terrenys oberts al llarg de la vall del riu Westbourne. En aquell indret, el meandre que 
fa el riu tendeix a assenyalar (abans de girar de nou al sud) la continuïtat entre els diferents espais oberts 
encadenats des de Paddington fins al palaus de Westminster. I és sobre aquesta línia imaginària definida per les 
continuïtats entre els espais oberts que es recolza l’extensió dels atributs del verd de qualitat cap a Kensington 
Gardens. 

Aquest sistema de continuïtats que combina motius naturals i artificials (perspectiva feta canal a St. James Park - 
fondalada natural de Green Park - vall negada pel Serpentine a Hyde Park - perspectives cap al Palau de 
Kensington) articula tot el conjunt i, d’aquesta manera, pren rellevància la orografia natural en la definició dels seus 
atributs interiors i de les relacions que s’estableixen amb els sòls del voltant. 

Les condicions de planícia alterosa i ben drenada de Hyde Park, amb una suau caiguda cap al Serpentine, són en 
bona mesura culpables de que els seus prats siguin uns dels més flexibles i exitosos dels que hi ha entre tots els 
parcs urbans del món. La orografia de Hyde Park promou les relacions casuals entre usuaris, residents i treballadors 
del terciari proper, en un camp obert que fa baixada, i la concavitat de Green Park resulta visualment absorbent i 
persuasiva.  

La topografia artificial es reserva a l’àmbit dels jardins de Kensington, i al de Kings Row, al sud del Hyde Park, 
terrenys sobre els que es va plantar el Crystal Palace. Avui s’aprofiten les condicions orogràfiques de la planícia 
habilitada per a l’exposició per a la recreació activa i l’esport organitzat. La topografia de Kensington Gardens, per la 
seva banda, estableix les relacions artificials (a través de vies rectilínies flanquejades d’arbres i convergents al punt 
de l’estany de tortugues) entre el meandre del Serpentine i el Palau de Kensington, instal·lat  on és buscant terrenys 
més alts que puguin resultar més secs (Hargreaves, 2007:122). 

El paper del gest traçat per l’antic curs del Westbourne en 
la composició del parc és ben significatiu. Des que 
William Kent projectés l’artifici que nega la vall per a 
convertir-la en el llac Serpentine (1728) la seva estampa, 
que reconeix l’antiga curvatura del riu, resulta un tret molt 
característic de la identitat de Hyde Park i, per extensió, 
de tot Londres. La secció que queda al nord del pont que 
el creua per la meitat està flanquejada de boscos densos i 
àrees protegides de l’accés, constituint una àrea més 
adient per a la vida silvestre que per als usos urbans. En 
canvi, a la secció sud del llac, un sistema de passejos de 
riba articula un programa divers d’utilitats com ara 
restaurants, lloguers de bots, zones de bany o àrees per a 
patinadors.  

Fig. IV:35 St. James' Park com a pati de darrera dels palaus de 
la cort amb la perspectiva emfatitzada pel canal. (Barker, 1992). 
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Fig. IV:36 Proposta de John Martin, 1828, per a un sistema de subministrament d’aigua provinent del riu Colne en què els diferents 
parcs reials es converteixen en elements enllaçats d’un sistema amb el drenatge i les escorrenties fins al Tàmesi com a fil conductor. 
(Chadwick, 1966:28). 

Les continuïtats geogràfiques que semblen haver jugat un paper rellevant en el germen del parc central de Londres 
haurien estat motiu d’inspiració per a John Martin, artista romàntic anglès que va desenvolupar alguns plans per a la 
reforma urbana de Londres que publicava en varis pamflets dedicats al subministrament d’aigua, el clavegueram o 
els sistemes de ferrocarril.70 En el document publicat el 1828, Martin aprofita la continuïtat dels espais oberts des de 
Paddington fins a Westminster per a plantejar un sistema de subministrament d’aigua captada del Colne en què els 
diferents cossos d’aigua dels parcs reials es converteixen en elements enllaçats d’un sistema que té el drenatge i les 
escorrenties fins al Tàmesi com a fil conductor (Fig. IV:36).  

Londres no és precisament una ciutat de continuïtats. Es tracta més aviat d’un territori extens, que abasta més de 
150.000 ha. dividides en 32 districtes, i que compta amb una població a l’entorn dels 6 milions i mig d’habitants, 
format per un conjunt ampli d’estructures urbanes independents relligades per unes vies bàsiques que tenen per 
funció exclusiva l’aportació d’una accessibilitat suficient. Tampoc hi ha en aquest territori accidents geogràfics massa 
destacats que puguin produir inflexions en aquest patró d’ocupació. En aquest context, les poques referències 
contínues a la ciutat resulten de gran rellevància, al menys, pel que fa a la definició de la seva estructura bàsica o de 
la imatge del conjunt de la metròpoli. El riu Tàmesi és, sens dubte, un element bàsic de referència contínua. 
“Tradicionalment ha estat un lloc on abocar-se, on mostrar les magnituds de l’arquitectura, però no ha estat un lloc 
integrat a l’activitat urbana habitual” (Barnada, 2006), si bé l’esdeveniment del nou mil·lenni es va emprar com a 
catalitzador d’una transformació important a les seves ribes, reunint grans edificis obra d’arquitectes de renom.71 Les 
continuïtats que s’estableixen entre els diferents espais que composen el sistema de parcs reials de Londres, la 
seva lògica geogràfica, aporta una qualitat notable al parc que esdevé per a la ciutat un altre d’aquests sistemes 
continus que resulten tan apreciats per a la constitució d’una identitat pròpia de la metròpoli.  
                                                                    
70 John Martin (1789-1854), conegut bàsicament per la seva tasca com a pintor romàntic, va treballar en alguns plans per a la millora de la ciutat 
que exploraven la composició urbana com a sistema de xarxes. El seu pla per al clavegueram de Londres es va publicar 25 anys abans del pla 
que Joseph Bazalgette va posar en marxa com enginyer en cap de la London's Metropolitan Board of Works. També va treballar en plans per a 
dues línies de ferrocarril al llarg de les dues ribes del Tàmesi.   
71 Nous edificis com el Millenium Dome, Canary Wharf, Globus Theatre, la Tate Galery, el nou Pont del Mil·leni o el nou Ajuntament van ser 
bastits en motiu d’aquesta efemèride al llarg del riu. 
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En el reconeixement al parc central de la forma i funcionament dels sistemes geogràfics naturals la metròpoli troba 
una oportunitat per a expressar de manera amplificada, a través de la singular composició del seu cos artificial, una 
de les condicions que més poden definir la identitat pròpia de la gran ciutat, que millor pot diferenciar-la d’altres al 
món, com és, en aquest cas, la seva particular forma resultant de l’efecte dels patrons geogràfics que donen forma i 
sentit al sòl sobre el que s’assenta. En la ratificació dels sistemes naturals la metròpoli troba qualitats rellevants que 
afavoreixen l’expressió de la seva forma singular i, així, contribueixen a la definició de la seva identitat pròpia. 

El pas de l’aigua ha transformat el sòl de manera determinant a altres parcs centrals del món. Trobem aigua d’origen 
geogràfic com a part de la composició dels parcs de Philadelphia, Adelaida, Berlín o París, a més de Londres. A 
Philadelphia, el riu Schuylkill és el motiu principal per a la constitució del parc central, el seu element d’ordre i imatge 
més destacat, i concentra al llarg i al voltant bona part de l’activitat al parc (cfr. IV.1.1.5). A Adelaida, el pas del riu 
Torrens ordena el sòl de la ciutat històrica en dos paquets, un a cada riba, i es converteix en el motiu central dels 
Parklands que la rodegen. A Berlín, per la seva banda, el pas ondulant de riu Spree marca la forma i abast natural 
del bosc pel nord, i el seu àmbit queda restringit fins al canal que passa pel sud. També és un límit natural el Sena 
per al parc de París, aquesta vegada marca la seva extensió màxima cap a ponent i restringeix el parc en la llenca 
que queda entre aquest i la muralla que tancava la Ville de París cap a 1850. Amb el seu pas, el riu va formar de 
manera natural els terreny d’al·luvió de Longcham, una plana de sediments entre el bosc i el riu que seria ocupada 
per l’hipòdrom i els camps d’entrenament associats (Fig. IV:37).   

 

 

 

Fig. IV:37 Parcs amb cossos d'aigua d'origen geogràfic. JF 
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Així, en alguns casos, es poden descobrir les particularitats geogràfiques del sòl dels parcs centrals a través de 
l’observació dels cossos líquids que els composen. Les làmines i sistemes d’aigua poden ser l’expressió de la 
transformació de sòls baixos i humits en terrenys aptes per a la plantació i l’ornament vegetal. A Amsterdam trobem 
el cas més singular, amb la seva extensa xarxa de cossos d’aigua que regulen el drenatge de tot el conjunt a 
escassos metres sobre el nivell del mar i mantenen el nivell freàtic per sota de les cotes en que arrela el bosc (cfr. 
IV.1.3.5). Cosa similar passa amb els llacs interiors a les illes de Sant Petersburg (cfr. IV.1.3.4). De manera 
semblant, a Sao Paulo, els terrenys pantanosos de la “fusta podrida”72 es van consolidar amb l’ajuda d’un sistema 
de llacs dragats sobre els drenatges naturals i l’ajuda d’una vasta plantació d’eucaliptus (cfr. IV.2.1.3). I a Vancouver 
la llacuna del sud és un record de l’antiga aigua oceàniques que un dia fou allà i que després seria tancada i 
convertia en un hàbitat ben diferent amb la construcció del dic de llevant i la plataforma de l’oest que fa d’istme entre 
l’illot muntanyós de Stanley Park i el centre de la ciutat (Fig. IV:38). 

 

Fig. IV:38 Cossos d'aigua que asseguren el sòl del parc. JF 

 

No és menys cert, però, que si s’observen les làmines d’aigua dels parcs central també apareixen cossos 
especialment artificials, situats en llocs que contradiuen la lògica geogràfica, en punts alts on, tanmateix, resulta molt 
eficaç reservar-la per a, des d’allà, distribuir-la per gravetat. A Ciutat de Mèxic, per exemple, trobem llacs 
paisatgístics en un dels pocs espais urbans de la metròpoli que la geografia mantenia elevats i secs de la llacuna de 
Texcoco que antany negava la vall de Mèxic. Així mateix, les grans reserves de Central Park i Fairmount Park estan 
en llocs deliberadament elevats, com ho està el llac interior Beaver, a Stanley Park, que abasteix els hidrants per a 
l’extinció d’incendis repartits per tot el parc.  

 

Fig. IV:39 Cossos d'aigua elevats. JF 

                                                                    
72 Significat del topònim Ibiriapuera amb el que ja era conegut el lloc abans de ser un parc. 



EL PARC CENTRAL A LA METRÒPOLI CONTEMPORÀNIA. Una definició crítica. 

152 

 

IV.1.2. La condició urbanística del parc central 
 

De què es composa el parc central i quines qualitats aporta a la gran ciutat contemporània? Aclarir això és es el que 
es pretén quan s’explora la condició urbanística del parc central. Com és un parc central metropolità i quines 
conseqüències es deriven d’aquesta manera i forma de ser que contribueixen a la seva caracterització i a 
l’enriquiment qualitatiu de la gran ciutat? 

És accessibilitat, és espai obert en posició central, és transmissor de valors ideològics, és una solució planificada, és 
un contrapunt equilibrant, és una interferència, és un mosaic de serveis, és un espai de concentració especialitzada, 
un espai amb vocació multiesclar, amb màxima capacitat per a reunions multitudinàries... És un poc de cada cosa i 
és tot alhora. Com representen els diferents parcs aquestes qualitats i quin és el rendiment que la metròpoli 
contemporània en pot treure? Vet aquí el que s’explora aquest subparàgraf. 

 

 

IV.1.2.1. Una funció urbana amb accessibilitat de qualitat 

Fa temps que la gran ciutat és massa gran. Les respostes demandades als projectistes de la ciutat per a atendre 
aquesta dimensió desmesurada han aprofundit en la qüestió de la mobilitat urbana. El progrés dels mitjans de 
transport urbà ha anat de la ma d’un seguit de transformacions de la ciutat i el seu projecte, amb l’objectiu de fer-la 
més transitable, d’interconnectar qualsevol punt d’aquesta amb qualsevol altre de manera el més ràpida i eficaç 
possible, amb especial atenció als punts de més intensitat urbana i a aquelles funcions i àrees estratègiques de la 
metròpoli que en moments puntuals esdevenen referència per a tota la població i poden atreure multituds. En 
paral·lel, s’han diversificat els mitjans a l’abast i la construcció de la metròpoli ha conjugat sistemes per al transport 
privat amb d’altres per al transport col·lectiu i d’alta capacitat. 

A mesura que la metròpoli s’ha anat fent gran i més gran han crescut també els requeriments de mobilitat, i la secció 
dels canals de transport ha tendit a ajustar-se a les noves demandes dels fluxos, que s’han incrementat 
proporcionalment. Passant per andrones, passatges, carrers, bulevards, avingudes, rondes, autovies i autopistes, 
s’ha anat teixint, amb canals de divers cabal, una malla jerarquitzada a través de la qual s’interconnecta tot el 
territori de la metròpoli. Obres civils de gran envergadura han dotat les ciutats de comunicacions amb mitjans 
diferents, construint línies de ferrocarril,  de tramvia i de metro i bastint túnels i viaductes.   

Alhora que la construcció de l’espai de la mobilitat venia a assistir a requeriments de comunicació, ha anat donant 
ordre i qualificant els sòls al seu pas, oferint o negant avantatges posicionals segons el criteri de la connectivitat. 
D'aquesta manera la infraestructura de transport dóna servei alhora que proporciona oportunitats als sòls de la 
metròpoli. 

A les grans metròpolis d’avui, els desplaçaments urbans de llarga distància resulten tediosos. Així, l’èxit de la 
metròpoli sembla gravitar entre l’oferiment d’una suficient i satisfactòria vida urbana de proximitat, que es pugui 
veure satisfeta amb desplaçaments a peu de curta o mitja distància, i un eficaç servei de mobilitat amb mitjans 
diversos per a l’accés a les oportunitats especials que la gran ciutat ofereix, sovint només possibles per la gran 
concentració de població. Hom voldria disposar a prop de les utilitats urbanes més habituals i quotidianes, 
oportunament mesclades, i estar ben connectat amb aquelles funcions i dotacions singulars que puguin estar 
distribuïdes geogràficament a una escala major. 
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En aquest sentit el parc central, si aspira a oferir un servei d’escala metropolitana, ha de garantir una connectivitat 
eficaç amb la major part possible del territori. Si bé els parcs centrals produeixen una extensa àrea de veïnatge amb 
els teixits confrontants, la solució de relació amb la qual resulta definidora del seu tipus de servei de proximitat, es 
vol destacar aquí la seva necessària connectivitat d’escala metropolitana que els permet estendre la seva atracció a 
tot el territori. En tant que ofereix una sèrie de dotacions i activitats exclusives a la metròpoli, atractives per a usuaris 
que poden venir d’arreu d’aquesta, requereix d’una posició el més favorable possible respecte les xarxes de vies i 
del transport col·lectiu.  

Així, en general, s’observa com, per una banda, la situació del parc central respecte les xarxes de transport resulta 
més o menys favorable per a un adequat servei d’aquest i, per l’altra, com la concreta disposició d’aquestes xarxes 
té el seu efecte sobre la constitució interna del parc central, enriquint-la, oferint pautes d’ordre o qualificant 
determinades parts per sobre d’altres. 

Els grans parcs de la metròpoli no poden aspirar a exercir una responsabilitat central vertadera sense assegurar 
certes garanties d’accessibilitat eficaç. S’ha d’entendre per accessibilitat eficaç pel que fa als requeriments d’un parc 
central, no només aquella que permet que la majoria dels ciutadans de la metròpoli puguin arribar-hi des de 
qualsevol punt en un temps raonable, sinó aquella situació que, amés, fa possible l’accés de visitants de manera 
massiva i concentrats en un període de temps curt, o aquella que propicia una bona visibilitat o presència del parc 
dins del cos de la metròpoli. 

La referència col·lectiva singular del parc requereix, encara que sigui per a ocasions excepcionals com la celebració 
d’algun gran esdeveniment, la possibilitat que hi accedeixin de manera còmoda multituds concentrades que, en 
poques hores, necessiten entrar al parc i, un temps després, sortir-ne ordenadament. Per això, resulta molt efectiu 
que siguin diversos els sistemes de transport a l’abast i que es compti amb sistemes col·lectius i d’alta capacitat. La 
situació ideal és aquella que acosta al parc vàries línies de metro, vàries línies d’autobús, i que compta amb varis 
punts d’accés amb transport privat. 

La bona presència dels grans parcs dins el cos de la metròpoli es refereix al fet que resulta estimable, per a un espai 
que pretengui exercir un paper central i una certa responsabilitat a l’escala de tota la metròpoli, que trobi un encaix 
dins les xarxes de mobilitat a la gran ciutat que en propiciï el seu coneixement per part de la ciutadania. L’ús de vies 
que obren vistes directes cap al parc,97 els trànsits per la seva vora,98 o fins i tot el seu pas a través en els 
desplaçaments quotidians de la ciutadania,99 pot atorgar-los una presència intensa en la imatge mental que de la 
ciutat tenen els que hi habiten, i en aquesta intensitat resideix bona part del valor capital d’aquests grans parcs. 

Ara bé, cal veure quines són algunes de les claus per a fer efectiva aquest accessibilitat eficaç dels parcs centrals. 
Trobem alguns casos on aquesta propietat els és pròpia gràcies a la seva situació geogràfica favorable d’entrada, 
com ara en els casos en que la posició del parc és cèntrica com ho és a Adelaida, Washington o Pequín, i en què, a 
més, l’estructura de la ciutat construïda al seu voltant no els ha donat l’esquena. Per altra banda, quan la situació 
geogràfica no és a priori favorable per a que hi convergeixin la majoria de fluxos a través de la ciutat, entra en 
aquesta consideració d’eficàcia la presència d’elements connectors, sovint imposada per projectes, que venguin a 
afavorir artificialment pel que fa a l’accessibilitat aquestes ubicacions excèntriques. 

Cal considerar també que les condicions d’accessibilitat poden alterar l’estructura interna, d’organització i servei dels 
grans parcs, concentrant en les àrees més ben servides aquelles utilitats més demandades i disposant en les de 
més mala accessibilitat aquelles activitats humanes amb menor intensitat o freqüència d’ús o fins i tot aquells 
atributs del parc que es poden veure afavorits per una menor presència humana com ara determinades reserves de 
                                                                    
97 En poden ser un exemple els carrers transversals que van del 60 al 109 a la illa de Manhattan i que tenen com a colofó la verdura de Central 
Park. Un total de 100 carrers, 50 per banda, es veuen especialment caracteritzats per aquesta circumstància.  
98 Destaca el cas del Hyde Park de Londres i la presencia que té en la ciutat com a conseqüència de la importància cabdal de la via perimetral 
Oxford Street en els desplaçaments per la City. 
99 El cas de Berlín és ben expressiu d’aquesta situació. La gran plaça circular al bell mig del parc, reparteix els trànsits entre diferents vies 
estructurants de la gran ciutat, el carrer del 17de Juny, prolongació de l’avinguda Unter den Linden, és una de les principal vies d’accés al centre 
de Berlín des dels barris perifèrics de l’oest.   
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valor ecològic, zones de recuperació faunística o àrees de serveis tècnics tancades al públic general. I és que, a un 
parc central, no totes les àrees han de gaudir necessàriament de la mateixa accessibilitat. 

Altrament, caldrà considerar per al judici de l’eficàcia de l’accessibilitat del parc el fet que les seves vores resultin 
franquejables, poroses, i que la linealitat dels fluxos en les vies perimetrals no malmetin les necessàries relacions 
transversals, fent-les amables i permetent una adequada permeabilitat pel que fa a l’accés a peu, o al contacte 
visual. 

Així, l’associació de l’equipament metropolità singular amb l’accessibilitat eficaç, la definició d’aquesta eficàcia 
mitjançant la posició geogràfica favorable o la introducció d’elements connectors, la relació entre l’accessibilitat i la 
composició interna diferenciada de les àrees del parc o l’adequada relació transversal en el seu perímetre són 
alguns arguments en que cal aprofundir amb l’ajuda dels casos d’estudi.        

Sense respondre a  les característiques dels parcs centrals objecte d’estudi, pot servir com a exemple de com les 
dotacions metropolitanes singulars van de la ma d’una accessibilitat eficaç el Crystal Palace Park, prop de la city de 
Londres. Després de sis mesos de Gran Exposició en què l’edifici de ferro i vidre projectat pel jardiner Joseph 
Paxton (1803-1865) havia causat una impressió notable, aquest va ser desmantellat, traslladat i reconstruït a uns 
paratges que llavors formaven part del common de Penge, situats 10 quilòmetres al sud del centre de la City. El 
projecte consistia en l’habilitació d’un jardí públic d’estil victorià d’unes 50 ha., dissenyat pel propi Paxton i presidit 
per l’edifici d’exposicions, la reconstrucció del qual es va finalitzar l’any 1854 (Fig. IV:40). Es pretenia constituir un 
equipament singular d’atractiu metropolità en què es celebrarien concerts, exposicions i altres divertiments públics, i 
per això va motivar la construcció d’una nova línia de ferrocarril, i l’obertura de dues noves estacions, Crystal Palace 
High Level Railway Station i la Penge West Railway Station, aquesta segona sobre una línia existent. 

 

Fig. IV:40 Londres, Crystal Palace Park, (1854). Un jardí amb atracció metropolitana i accessibilitat eficaç. 
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Sense entrar a considerar ara l'èxit inicial i el declivi posterior de l'empresa, que va anar transformant l'espai fins que 
l'edifici que promocionava l'operació es va incendiar l'any 1936, el cert és que aquesta exemplifica la identificació de 
la peça metropolitana singular (en aquest cas formada per un gran jardí urbà i un edifici d'atracció col·lectiva) amb 
l'accessibilitat eficaç. Avui, aquella identificació de mitjans del segle XIX està entre els motius que l'antic common de 
Penge hagi pogut exercir un paper actiu en el desenvolupament d’alguns actes cívics en motiu de la olimpíada de 
Londres 2012.  

Si hi ha algun projecte paradigmàtic pel que fa a la transformació de la metròpoli per a millorar-ne la mobilitat interna 
es podrien citar els Grands Travaux de París dirigits pel prefecte Haussmann, sense entrar a valorar ara altres 
facetes d’aquella empresa com puguin ser els criteris higiènics o de control policial (Haussmann, 1893). Els talls 
realitzats al cos compacte de l'antic París permetrien travessar-lo eficaçment, formar noves rondes de 
circumval·lació, crear llocs nous en les seves interseccions, connectar les estacions de ferrocarril entre elles i 
facilitar l'accés als dos grans boscos als seus extrems est i oest.  

El Bois de Boulogne es beneficiaria especialment de l'accessibilitat eficaç que proporcionarien els nous i rectilinis 
bulevards, a més de passar a gaudir de la qualitat del passeig esplèndid des del centre passant a través dels 
principals espais enjardinats de la ciutat. L’accessibilitat al gran parc, nova peça clau per a l’oci col·lectiu a la capital, 
es veuria afavorida pel ferrocarril perimetral projectat, amb les seves estacions a la vora de les principals entrades a 
aquest, i amb la inauguració d’un servei de barca a través del Sena estrenat en motiu de l’exposició universal de 
1865. La diversitat de mitjans a l’abast per a accedir-hi, i l’obertura de vies de referència que en millorarien la 
presència a la ciutat i esdevindrien elements connectors d’aquest bosc excèntric amb el centre de la ciutat, li 
permetien exercir un paper cabdal com a espai col·lectiu de rellevància singular.  

També amb París com a laboratori, l'enginyer francès Eugène Hénard farà una aportació rellevant pel que fa a 
l'associació dels parcs amb l'accessibilitat eficaç. En els seus articles publicats a partir de 1902, Hénard es preocupa 
per dues qüestions relatives als espais lliures: l’avaluació i quantificació de les necessitats de sòl,100 i la localització 
d’aquestes. Pel que fa la segona qüestió, la singular aportació de l’enginyer francès és la localització dels parcs 
proposats en relació directa amb les vies principals de la ciutat i, especialment, en el sistema de parcs en corona 
situat en relació al nou bulevard perimetral que resulta de la demolició de les muralles (Hénard, 1902-1909).  

Un patró similar al de la corona de parcs accessibles des d'una infraestructura viària de circumval·lació de la ciutat 
que proposa Hénard es veurà implementada en el pla urbanístic oficial per a la ciutat de Moscou, redactat per 
Semenov i presentat l'any 1935, les directrius del qual es van prendre com a pauta per al planejament d’altres 
ciutats soviètiques. El projecte es basa en un model d'estructura radio-cèntrica heretat de plans anteriors com el de 
Schestakov de 1925 i incorpora la promoció de l'espai lliure verd que havia proposat el projecte de Ginzburg i 
Barsch de 1929 "Moscou-Verd", a més d'algunes prescripcions albirades per les propostes dels set equips convidats 
a la reflexió a partir de 1931 (Fig. IV:41). El pla planteja el creixement de la ciutat fins a abastar el doble de la 
superfície existent, l'ampliació de les seves artèries principals, la remodelació de 26 places i espais públics, i la 
creació, més enllà de l'àrea de futura expansió, d'un cinturó de boscos amb una profunditat de 10 kilòmetres (Sica, 
1978:307). 

 

                                                                    
100 Per fer-ho, analitza i compara la presència d’espais lliures públics a Londres i París, i acaba per proposar que 1/8 de la superfície de la ciutat 
es destini a parcs públics. 
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Fig. IV:41 Pla oficial per a Moscou, 1935, amb corona de parcs urbans servits per la infraestructura de circumval·lació.  

Aquesta identificació incipient de les infraestructures viàries per a la mobilitat general amb l’espai lliure verd 
metropolità prendria poc a poc autonomia des de finals del segle XIX, amb l’impuls de les propostes inicials de vies-
parc de F.L. Olmsted a Brooklin, Buffalo o a Boston. La nova concepció sistèmica de l’espai obert troba en el vincle 
amb les xarxes de transport un suport molt eficient, així i com les cada vegada més amples i concorregudes autovies 
agraeixen la formalització de caire paisatgístic. Aquest lligam conceptual està darrera del parc central de Rio de 
Janeiro, l’Aterro de Flamengo, on el paisatgista Roberto Burle Marx va treballar en aquest projecte que combina el 
disseny acurat del traçat de l’Avenida Infante Don Henrique, que connecta el centre de Rio amb els barris de 
Copacabana per la zona costanera, amb el disseny de les àrees verdes que, a més d’un esplèndid complement per 
aquest trànsit, esdevé un complex dispositiu per a l’oci col·lectiu metropolità entre paisatges artificials de exquisida 
factura.  

Tornant al projecte d’ Haussmann, aquest va posar de manifest l'eficàcia de superposar malles d'ordre superior per 
a millorar la mobilitat a través de teixits imbricats i de gra més menuts. Un exemple d'aplicació d'aquest concepte el 
trobem al projecte de l'Enfant per a la capital de nova planta dels Estats Units d'Amèrica. El projecte proposa 
colonitzar el territori utilitzant com a suport bàsic una retícula de vies en dues direccions perpendiculars. Per a 
millorar l'eficàcia dels desplaçaments a través d'aquest extens teixit homogeni, així i com per a donar-li millor 
presència estètica i aconseguir significar-ne alguns enclavaments especials, es traça a sobre una segona retícula de 
vies majors, diagonals, que emfatitzen els punts on intersequen i que comuniquen les principals dotacions de la 
capital federal entre si i amb la resta de la ciutat, prenent especial rellevància en aquesta composició d’ordre 
superior la situació del Capitoli i la Residència Presidencial.  
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Fig. IV:42 Washington, National Mall. Transport públic al voltant del parc. 

En aquest context, l'espai de saló que hi ha entre ambdós edificis, avui el parc central de la capital dels EEUU amb 
certa responsabilitat com a àgora federal, resulta afavorit per una gran accessibilitat des del punt de vista del viari 
bàsic. Les dues vies que recorren el perímetre pel nord i pel sud, Constitution i Independence Avenue, recullen 
algunes de les diagonals esmentades i concentren a la seva vora les principals dotacions col·lectives de la ciutat, i 
algunes de les més rellevants de tot el país. Aquesta és una versió de parc central situat entre vies principals a la 
jerarquia de la xarxa urbana que ofereix utilitats singulars al llarg del trajecte i que, a més, està travessat 
transversalment per les més importants comunicacions en sentit nord-sud.  

El caràcter emblemàtic del parc i la successió d'edificis col·lectius al llarg de l'itinerari han promocionat la implantació 
d'un recorregut en bus al seu voltant molt apreciat per turistes i visitants, que poden començar a descobrir el Mall de 
Washington i els edificis més emblemàtics de la capital agafant aquest transport col·lectiu des de Union Station, 
l'estació amb la principal comunicació interurbana i interestatal ferroviària. 

Així, situat en una posició tan cèntrica, el metro, que a Washington té una configuració radial amb 8 braços des del 
centre situat aproximadament al Capitoli, també hi dona un servei excel·lent. La xarxa compta amb l’estació 
Smithsonian ben bé al centre del Mall, i dues més a la vora nord, Federal Triangle i Archive-Navy Memorial-Penn 
Quarter. Això sense comptar que hi ha tres estacions més al sud, i altres sis més al nord situades a escassos quinze 
minuts a peu del parc. De tota manera, el que és més apreciable és que aquestes estacions esmentades pertanyin a 
tres línies diferents (Fig. IV:42). 

Així i com el National Mall de Washington es pot presentar com un cas de localització en posició preferent respecte 
la xarxa de vies de la ciutat des del seu naixement, Adelaida en seria un cas anàleg, si cap, encara més eficaçment 
servit. La particularitat dels Parklands d'Adelaida, que resulten ser el focus de tota una xarxa d'infraestructures de 
mobilitat radio cèntrica, recau en el paper intercanviador de l'estació ferroviària que hi ha al seu centre (Fig. IV:43). 
De la mateixa manera, la posició totalment cèntrica de la Ciutat Prohibida a Pequín que, a més, va ser el motiu que 
va ordenar l’estructura concèntrica de la ciutat al seu voltant, situa aquest espai singular per a activitats d’oci amb 
una accessibilitat més que eficaç, excel·lent, que en reforça el seu paper central.  
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Fig. IV:43 Esquerra, gràfic que mostra el sistema de tramvies existent a la ciutat d’Adelaida cap als anys 50. Dreta, mapa de les línies en 
servei actuals on s’aprecia la importància de l’intercanviador situat a l’interior dels Parklands Adelaide Station. 

Són aquests, però, quatre casos excepcionals en què el gran parc s'ha disposat, des del projecte de la ciutat, en lloc 
privilegiat respecte les xarxes de mobilitat. En ells, l’agraïda accessibilitat del parc els atorga valor de rang preferent i 
capacitat d'oferir serveis col·lectius centralitzats.  

A Amsterdam, en canvi, la decisió de disposar d'un gran bosc per a l'activitat d'oci centralitzada es pren quan 
l'estructura de la ciutat ja estava abastament consolidada. La ubicació del gran parc a l'extrem sud-oest de la ciutat i 
la seva expansió projectada li proporciona una accessibilitat urbana limitada, concentrada a l'extrem nord-est del 
bosc. Tanmateix, aquesta posició sí el col·loca estratègicament en bona situació per a l'accessibilitat regional, per al 
seu servei al conjunt del Randstad, i de fet el bosc rep tantes visites de caràcter regional com urbanes (Tate, 2001). 
La limitada accessibilitat urbana de l’espai del parc té conseqüències deliberades en la constitució interna d’aquest, 
en tant que les activitats que es disposen més a prop del punt que concentra la major accessibilitat són aquelles que 
s’esperava fossin utilitzades per major número d’usuaris. 

A Ciutat de Mèxic, l’accessibilitat dels diferents espais del parc té ressonàncies en el seu equipa diferencial. L’àrea 
més a llevant del Bosque de Chapultepec, marcat històricament per la presència del castell, ha estat eficaçment 
connectat amb el centre a través del Paseo de la Reforma des que aquest va ser construït l’any 1864 per a permetre 
l’accés eficaç de l’Emperador Maximilià al seu palau. Actualment, aquesta ampla avinguda de dos sentits, amb fins a 
5 carrils per direcció al tronc principal i dos carrils laterals per sentit separats per una mitjana arbrada, és una de les 
principals i més emblemàtiques vies de la ciutat central, i es prolonga des del centre històric cap al nord fins als 
turons del Tepeyac gràcies a la connexió amb les vies de Los Misterios i Guadalupe. Al mateix punt a llevant del 
parc hi arriba pel nord la Calzada Melchor Ocampo, un tram de la ronda interior que rodeja la ciutat més 
consolidada, així i com ho fa pel sud la via Chapultepec, la principal travessia en sentit est-oest tot connectant amb 
la via Doctor Rio de la Loza. La principal via de travessia de tota la regió metropolitana en direcció nord-sud, la 
autovia Mex.85 o Avenida Insurgentes, passa a prop del parc i a través de la seva intersecció amb el Paseo de la 
Reforma posa a l’abast d’aquesta via territorial l’accés a Chapultepec per la seva primera secció.  

A més, l’Anillo Periférico que circumval·la tota la ciutat abraçant la perifèria passa a través del parc, separant la 
primera de la segona secció del bosc. Un intercanviador en trèvol al mig del transcurs a través del parc d’aquesta 
autopista urbana, amb tres carrils per sentit i dos carrils laterals annexos a cada banda, distribueix part del flux cap a 
les vies que serveixen les diferents utilitats a l’interior del parc. El pas d’aquesta via i el punt on comença el trident 
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de vies Melchor Ocampo-Reforma-Chapultepec formen un triangle, delimitat pel nord per la continuació cap a l’oest 
del Paseo de la Reforma i l’avinguda dels Constituyentes pel sud, que tanca la primera secció del parc, de llarg la 
més ben servida.  

Als dos vèrtex del sud d’aquest triangle hi trobem les estacions de metro Chapultepec i Constituyentes. La primera 
dóna eficaç servei a l’àrea del castell, el museu de los Niños Héroes, el museu de Arte Moderno i el centre esportiu 
Chapultepec. Des de la segona s’arriba fàcilment a l’àrea recreativa d’atraccions mecàniques, el museu del Niño 
Papalote, i el d’Història Natural, ja a la segona secció. Al punt mig del costat nord del triangle s’hi troba l’estació de 
metro Auditorio, amb accés directe al complex de l’Auditorio Nacional i el Campo de Marte per una banda, i al 
zoològic, i el museu d’Antropologia a través del passeig de la Reforma per l’altra. Així, el Bosque de Chapultepec 
resulta eficaçment servit a nivell metropolità, mitjançant vies radials des del centre, travessies en sentit transversal i 
longitudinal i dos nivells de rondes, a més de les tres estacions de metro corresponents a dues línies diferents. Amb 
això, els equipaments col·lectius singulars ubicats allà disposen de bona accessibilitat des de qualsevol punt de la 
metròpoli. La primera secció del parc és la que en surt més beneficiada, i la segona aprofita la situació per a 
concentrar l’equipament principal a prop del punt més ben servit al sud-est.  

La tercera secció, més despenjada de les comunicacions d’ordre principal, difícilment pot oferir activitat urbana 
intensa. La seva situació, però, es veuria molt millorada com a resultat d’una hipotètica prolongació cap a l’oest de la 
línia de metro del centre a partir de l’estació Observatorio. Tanmateix, aquesta baixa accessibilitat permet a aquesta 
tercera secció atresorar un caràcter particular com a àrea de reserva ecològica, enriquint el programa del parc 
central amb aquest valor ben apreciable per a una ciutat de tals dimensions i demostrant que no totes les àrees del 
parc requereixen el mateix nivell d’accessibilitat. 

Atributs similars als del Paseo de la Reforma, un eix diferenciat amb gran valor d’imatge i amb capacitat per a 
millorar la presència del gran parc connectant-lo amb el centre històric, els trobem de manera particularment 
representats, per exemple: a Berlín, amb l’antic eix Unter den Linden que connectava el castell amb la porta 
d’entrada al bosc reial; a San Francisco, amb la via Market Street i la continuació per Oak i Fell que acaben amb una 
àmplia rambla enjardinada fins a arribar al Golden Gate Park; o a Philadelphia, amb la construcció de la Benjamin 
Franklin Parkway des de la plaça de l’ajuntament fins al turó Fairmount, punt d’inici del parc. Són aquestes unes vies 
estructurants de la gran ciutat, amb inicis i finals ben coneguts i rellevants, que prenen formalització concreta i 
diferenciada respecte les vies ordinàries, i que proporcionen una accessibilitat eficaç als parcs des de diversos 
centres, a més de millorar-ne la seva visibilitat dins el cos de la ciutat.  

Un exemple contemporani d’aquest paper de la imatge de les vies que hi conflueixen entès com a complement 
eficaç per al reconeixement de la centralitat del parc es pot observar al projecte en marxa a Dallas. Al projecte per a 
la planificació del Corredor del riu Trinity s’incorpora com a pròpia la responsabilitat de planejar el que en diuen 
Streetscape, és a dir, el tractament de naturalització d’algunes vies estratègicament escollides que contribueixin a 
irradiar referències del gran parc i a fer-lo més present en el cos de la ciutat. Aquests tractaments diferenciats, 
expressió de la singular condició connectora de la via amb les utilitats del parc, escolen el verd del parc a l’interior 
dels barris.  

Al llarg de la seva secció més urbana, el parc Trinity pretén consolidar portals al parc que reuneixin els principals 
accessos per a vianants amb l’esperança que serveixin, alhora, d’estímul per al re-desenvolupament urbà a l’entorn 
d’aquests. La infraestructura de transport, a través de les seves més altes expressions, també pretén aportar 
qualitats i dosis de prestigi per a la imatge i paisatge singular del futur parc central de Dallas. S’hi han abocat 
esforços, especialment en la reconstrucció dels 9 ponts sobre el riu Trinity, encarregats tots ells al que és potser el 
dissenyador de ponts més reconegut internacionalment del moment, el també arquitecte Santiago Calatrava.  
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Fig. IV:44 Dallas, Trinity River Corridor Compreensive Land Use Plan. Baix: Veure els carrers seleccionats per a intervenir en el seu ornat.  

  

2.  A Vision to Transform Dallas’ Trinity River 
 

Trinity River Corridor Comprehensive Land Use Plan                                               Page 10 

Transportation 
Framework Concept: People should have a variety of transportation 
choices for travel. 

Balanced Transit & Vehicular Network 
x The transit and roadway systems are balanced in a complete transportation 

network 

x Transit provides stimulus for increased development density 

x Balanced transit opportunities for south, north, and west Dallas 

Urban Villages – 5 Minute Walk 
x Identifies the distance for a pedestrian to travel during a five minute walk to 

transit station 

x Core area which defines multi-modal transportation network to support increased 
density  

Urban Villages – 10 Minute Travel Radius 
x Identifies the distance for a bus to travel as a part of a 10 minute loop network 

returning to transit station 

x Supports increased development densities  

Trolley System 
x A trolley system could be either a metal or rubber tired trolley; it runs on public 

streets 

x An entertainment trolley loop connects all the entertainment venues adjacent to 
the Trinity River and runs on top of the levees 

x The North Bank District trolley system links the area to Victory and downtown 

x The trolley is a component of a transit network that includes regional/commuter 
rail, light rail transit (LRT), and buses 

Trail Network 
x Regional and local access for pedestrians, cyclists and equestrians 

x Provides connection to Trinity River portals for access to park 

x Links employment, housing and recreational areas 

 

2.  A Vision to Transform Dallas’ Trinity River 
 

Trinity River Corridor Comprehensive Land Use Plan                                               Page 11 

Urban Design 
Framework Concept: The design features of the public  
improvements establish a standard of excellence that define  
nearby areas and create an expectation for comparable quality in  
future private development. 

Trinity River Park & Lakes 
x Establish the primary elements for urban form and redevelopment 

x Water and park amenities create development opportunities 

Primary Streetscape Treatment 
x These are primary streets linking urban villages and amenities together 

x Linkages with downtown Dallas 

x Pedestrian focus for detailed streetscape elements 

Secondary Streetscape Treatment 
x These streets provide a smaller scale linkage for neighborhoods 

x Linkage between urban villages 

Trinity Park Portal 
x Portals offer the primary pedestrian access to the Trinity Park 

x Provides some stimulus for redevelopment activity 

Deck Park 
x Decks over or plazas beneath the highways that ring downtown will provide direct pedestrian 

connections to river amenities 

x Establishes stimulus for redevelopment activity 

Enhanced Bridges 
x Enhanced bridges create signature landmarks  

x Calatrava-designed bridges attract international recognition  
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L’accessibilitat a les diferents àrees del parc compta amb atributs rellevants, amb trajectes de bus de no més de 10 
minuts des de les diverses estacions de la línia de ferrocarril urbà (Railtram) que corre en paral·lel al curs del riu 
(Fig. IV:44). Tanmateix, el projecte proposa la incorporació d’un nou sistema de tramvia per vies urbanes i per sobre 
del dic del riu en el tram central que connecti directament les diferents utilitats distribuïdes en la secció central del 
gran parc. La integració d’aquest sistema en el sistema tarifari de bus i ferrocarril es planteja com la millor manera 
de fer que l’accessibilitat als diferents punts sigui el més democràtica possible.101 

Per il·lustrar com la bona connexió a les xarxes de vies i de transport públic ordena l’equipament dels grans parcs es 
pot recórrer al cas de Barcelona. La primera colonització urbana de la muntanya de Montjuïc es va produir en motiu 
de la Exposició Internacional de 1929 i, per a l’ocasió, l’arquitecte Puig i Cadafalch va optar per prendre la 
intersecció entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el Paral·lel com a punt d’accés principal i focus de la 
composició de la intervenció, emfatitzant el punt de confluència de vies amb la construcció de la Plaça d’Espanya. 
Des d’aquest punt de màxima accessibilitat en el perímetre del parc arrancaria l’eix de composició de la urbanització 
de la muntanya, ordenant les dues torres venecianes, els pavellons de la fira, les fonts i les escalinates, coronant la 
perspectiva amb l’edifici de l’actual Museu Nacional d’Art de Catalunya.  

Tanmateix, si bé aquesta decisió va resultar de gran importància per al futur del parc i per al bon desenvolupament 
de l’esdeveniment, la situació actual de Montjuïc presenta algunes mancances pel que fa a l’accessibilitat si vol 
prendre amb majors atributs el rol de parc central de la ciutat. Montjuïc, per la seva extensió i pel veïnatge amb els 
teixits que l’han anat envoltant, mereix més d’una entrada digne al seu perímetre, i per la seva configuració 
geomorfològica agrairia per a una fàcil apropiació la disposició d’algunes parades de la xarxa de metro al seu 
interior. Així, el servei del gran parc barceloní es veuria millorat si definís amb major qualitat, al menys, un accés en 
passeig des de la plaça Cerdà, un altre des del Carrer del Foc que passa davant la Fira2 a la Zona Franca, i una 
pujada des del passeig de Josep Carner. Pel que fa al transport públic en subsòl, la prolongació de la línia 2 amb la 
incorporació de parades al mig del parc oferirien servei eficaç als equipaments de gran potencial que hi ha a les 
cotes mitjanes. Altres propostes com ara la implantació d’un servei d’autobús amb un recorregut en anella que pari 
als diferents jardins i dotacions de l’interior del parc podrien complementar degudament l’oferta de mobilitat i 
minimitzar l’ús del cotxe que arriba a col·lapsar la muntanya en motiu d’esdeveniments excepcionals.  

Com s’ha avançat al principi, la bona accessibilitat no vol dir només gaudir d’un perímetre molt ben servit. Sovint, la 
gran interferència que aquests parcs suposen en les xarxes de mobilitat urbana sobrecarrega el fluxos al seu 
perímetre i posa en conflicte l’adequada relació transversal entre el parc i els teixits urbans que l’envolten. Per posar 
només un exemple, si es vol extrem, d’aquesta situació es pot citar el cas de Lisboa. Allà, el Parque Florestal de 
Monsanto és a priori molt accessible amb transport privat des d’arreu de la metròpoli, però aquesta condició fa que 
virtualment rodejat per grans vies d’alta capacitat i de tràfic ràpid exclusivament rodat (Fig. IV:45). Així, el parc queda 
virtualment separat pel que fa a l’accés a peu o des de les vies urbanes convencionals. La Via de circumval·lació 
IC17 per ponent, l’avinguda General Correia Barrero pel nord, i l’Eix Nord-Sud per llevant, dibuixen una part del 
perímetre gairebé del tot impermeable, amb uns pocs accessos possibles que travessen aquestes barreres de 
suposada accessibilitat eficaç. 

En definitiva, per a estimar l’eficàcia del servei central d’aquests grans parcs metropolitans cal que no s’oblidi la 
decisiva contribució dels canals de comunicació a la geografia de les metròpolis. L’èxit de les centralitats de 
projecció metropolitana, en tant que cridades a satisfer necessitats generals de tota la ciutadania, passa per estar 
connectades el millor possible a les xarxes de transport més eficaces i generalitzades dels seu lloc i moment i, entre 
elles, per una qüestió de responsabilitat cívica, a les de transport col·lectiu d’alta capacitat. Al cap i a la fi, moltes 
d’aquestes xarxes acaben responent o contribuint a la definició dels pols i fluxos d’activitat de la metròpoli, fins al 
punt que qualsevol punt ben connectat en aquestes xarxes representa una centralitat territorial potencial gens 
menyspreable. 

                                                                    
101 Les informacions relatives al parc de Dallas provenen, bàsicament, del “Trinity River Corridor Comprehensive Land Use Plan” publicat per la 
Ciutat de Dallas a la xarxa amb data d’acord de 9 de març de 2005.   
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Entre els casos d’estudi, trobem situacions més o menys marcades o servides per aquestes xarxes. L’arribada al 
bell mig del parc pot oferir diverses qualitats si es desembarca en llocs amb certa referència, que resulten 
especialment valorades en aquells casos en què la topografia o la seva gran dimensió els fa poc practicables, o en 
aquells que ofereixen atraccions rellevant al centre del parc.102 És més habitual la connexió del parc a una o vàries 
línies d’aquestes xarxes a través d’un o varis punts estratègics situats a les vores del parc, els quals es constitueixen 
com a entrades principals o pols d’intercanvi entre el parc i la metròpoli. Altrament, alguns parcs despleguen línies 
internes de transport col·lectiu des d’aquests pols, oferint una accessibilitat major a determinats llocs d’activitat a 
l’interior del parc. 

Alhora, la bona accessibilitat amb mitjans privats també representa un atribut positiu per al parc central. Tot i que a 
les grans ciutats contemporànies podem trobar exemples de punts de gran centralitat i gran intensitat d’ús tot i 
contenir algunes restriccions i dificultats per a la mobilitat privada, estar ben connectat a les xarxes viàries des de les 
diferents jerarquies assegura, al menys, un còmode accés d’energies de tot tipus, suport necessari de determinades 
activitats, alhora que proporciona avantatges per al transport col·lectiu en superfície. 

 

 

Fig. IV:45 Lisboa, Parque Florestal de Monsato. Ortofotomapa. GGM. 

                                                                    
102 Veure, per exemple, els sistemes funiculars que a Santiago de Chile o Seul porten els visitants fins als punts alts al mig del parc, els quals 
resulten altament atractius per la seva condició d’observatori. 
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Fetes aquestes consideracions, es fa un parèntesi per a comentar els gràfics següents (Fig. IV:46, IV:47). 

En l’avaluació de l’accessibilitat dels grans parcs juga un paper rellevant, és clar, la posició geogràfica d’aquest i la 
seva relació amb el centre de la ciutat. Es troba, entre els casos estudiats, varietat de tipus de relació segons la 
proximitat del parc a les àrees d’activitat urbana central, cosa que s’observa al gràfic composat amb les imatges de 
les xarxes de vies més o menys principals de vint-i-set metròpolis (escales diverses), assenyalant la posició del parc 
(en verd) i la del centre aproximat de la metròpoli.  

Hi ha casos en què el qualificatiu de “central” escau al parc també des del punt de vista geogràfic: a Adelaida, 
Pequín, i Washington, per exemple, el parc central està totalment incrustat a l’àrea urbana central. Tanmateix, en la 
majoria de casos, la influència del centre urbà arriba al parc més d’una banda que de l’altra. Entre aquests casos es 
pot distingir entre els que estan encastats parcialment al centre i aquells que es troben en posició contigua al centre 
més intens. 

A Londres, tot i estar avui rodejats de teixits urbans intensos, l’extrem de llevant del sistema queda més incorporat a 
l’activitat del centre que no pas l’extrem oest, tal i com ho ha estat històricament. A Nova York, tot i ser just al centre 
de l’illa de Manhattan, no són intensitat comparables la de les vores de l’extrem sud que a la part que toca a Harlem. 
A Philadelphia, els atributs del gran parc s’incrusten al centre històric a través de la Franklin Parkway, com ho fa a 
Ciutat de Mèxic el Paseo de la Reforma. El Prater també s’incrusta al centre de Viena. En posició contigua al centre 
trobem casos com el de Barcelona, Chicago, Dublín, La Habana, Hamburg, Madrid, Montreal, París, Rio de Janeiro, 
Roma o Vancouver. 

Altres casos queden clarament externs al centre urbà, com ara els parcs d’Amsterdam, Bogotá, el Franklin Park de 
Boston (si bé tot el sistema acaba per incrustar-se al centre urbà al Boston Common), a Buenos Aires, Lisboa, Los 
Ángeles, Sant Petersburg i Sao Paulo. 

També resulta rellevant per a valorar l’accessibilitat del parc central la seva relació amb les xarxes metropolitanes de 
transport col·lectiu d’alta capacitat. Totes les metròpolis estudiades compten amb una xarxa més o menys eficaç 
d’aquestes característiques, ja sigui amb metro, el mitjà més estès, autobusos (Transmilenio de Bogotá), ferrocarrils 
urbans i metropolitans (Adelaida, Amsterdam, etc.) o xarxes mixtes (Philadelphia, Montreal, etc.). Algunes xarxes 
són molt complexes i donen ampli servei a la majoria d’àrees de la metròpoli (París, Pequín, Nova York, etc.) i altres 
són molt més modestes. Els parcs centrals mereixen estar ben connectats a aquestes xarxes, amb quantes més 
línies i parades pròximes millor. 
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Fig. IV:46 Vint-i-set grans ciutats amb parc central. Xarxes de vies i ubicació del parc respecte el centre. JF amb GGM 
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Fig. IV:47 (pàgines anteriors) Vint-i-set grans ciutats amb parc central. Xarxes transport col·lectiu. De les respectives autoritats 
metropolitanes del transport. 

 

 

IV.1.2.2. L’espai obert com a part protagonista del nucli de la ciutat   

Entre els atributs que defineixen la condició urbanística pròpia del parc central ocupa un lloc d’especial rellevància la 
condició oberta de l’espai obert, majoritàriament no ocupat per edificacions, unida a la seva gran dimensió. Per molt 
equipament que continguin, d'altra banda també característic de la condició urbanística d’aquests parcs, resulta de 
major rellevància, tan quantitativa com qualitativa, l'espai que no resulta ocupat per aquestes utilitats edificades, que 
a més ve especialment enriquit per la presència del verd o l’aigua com a materials que li són propis i que els 
diferencien de les àrees urbanitzades comuns.  

L'espai no ocupat, per la seva àmplia presència i complexa composició formant un sistema a base d'unitats de 
variades qualitats i continguts, pren cada dia una major rellevància en la definició de la constitució de la metròpoli 
contemporània, en la construcció d’atributs propis que la diferencien de la ciutat moderna. L’espai obert de la ciutat 
moderna resultava com a complement necessari per al servei i accés als diversos usos públics i privats, establerts a 
l'interior de les edificacions, aquells que agrupant-se constitueixen el cos compacte de la ciutat. Als afores d'aquest 
cos compacte, rodejant-lo, l'espai obert era generós però no era pas considerat part de la ciutat. Era el camp, del 
qual s'extreien bens per a la ciutat d'una naturalesa diversa als que en ella mateixa es podien produir. Altres espais 
oberts amb funció específica i de caràcter públic s'afegien als carrers que servien com a accés. En serien els més 
coneguts exemples: l’arquetip d’espai obert que de l'àgora a la plaça ha acollit les funcions col·lectives pròpies de la 
vida ciutadana (cfr. IV.2.1.1); espais per a l'intercanvi i el mercat; altres per a la pràctica de l'exercici físic i 
l'entrenament dels exèrcits (cfr. II.3.3); o, més endavant, els parc per a la contemplació, el passeig i l'esbarjo a l'aire 
lliure.  

A la metròpoli, normalment s’associa l’espai obert amb la pèrdua d’intensitat urbana. Els buits metropolitans 
s’identifiquen amb marges d’infraestructures, sòls erms sobrants entre fragments urbanitzats, o altres retalls 
descartats per al profit urbà a causa de les seves condicions orogràfiques, per exemple. És habitual que aquests 
espais oberts creixin en quantitat i dimensió així i com ens allunyem del centre, de la part més compacta de la 
metròpoli. Sovint, així i com ens allunyem del centre, aquest espai obert decau en quantitat d’atributs urbans interns i 
disminueix la seva utilitat urbana. El cas d’Adelaida, però, ens ensenya que aquesta no és una condició absoluta ja 
que, allà, l’espai obert resulta ser una part molt significativa del nucli d’allò compacte. La condició d’espai obert, 
doncs, no sempre porta associat un decreixement de la intensitat urbana. 

Fa temps que es va entendre que, per a construir la ciutat, amb allò edificat sol no n’hi ha prou, no és ingredient 
suficient per a la constitució d’ambients satisfactoris, sinó que en la definició i qualitat de l’espai obert la metròpoli es 
juga bona part de les oportunitats d’èxit en aquesta empresa. La construcció de grans artefactes compactes com les 
metròpolis de París o Nova York va estimular la conceptualització del parc com un element terapèutic i reparador 
davant d’una crisi de l’èxit de la ciutat. L’èxit del fenomen metropolità en aquestes dues capitals mundials va fer 
palès aviat que el producte intensament edificat que en resultava requeria el complement necessari de  grans espais 
oberts. Central Park o Bois de Boulogne van ser respostes qualitatives a l’enteniment que l’èxit de la metròpoli no es 
podia basar només en una cada vegada més extensa i intensa urbanització.   

En aquests exemples, el buit i allò molt edificat s’identifiquen com a complementaris per a la definició del centre de 
la metròpoli. A Adelaida, en canvi, espai obert i l’espai més intensament edificat composen una unitat identificada 
com a centre de la metròpoli, ja des del seu origen. En aquest particular cor verd ocupat s’hi demostra que és 
possible que allò majoritàriament obert exerceixi un paper central i intens a la metròpoli contemporània. 
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Al centre d’un extens territori ocupat de manera prou intensa 
per edificacions a quatre vents sobre parcel·les rectangulars, 
juxtaposades i regularment unides formant paquets rodejats 
d’espai viari, no hi trobem una major compacitat, sinó que hi ha 
un centre majoritàriament obert (Fig. IV:48). De les 1.575 
hectàrees que formen el cor d’Adelaide, situat a mig camí entre 
els dos espais lliures metropolitans protegits com a límits 
exteriors de la metròpoli, la “West Beach Recreation Reserve” i 
les àrees muntanyoses protegides sota la figura “Hills Face 
Zone”, poc més d’una tercera part resulten ocupades per les 
històriques parcel·lacions del centre de la ciutat, mentre que les 
1.005 ha. restants corresponen a l’espai lliure del parc central. 
Així, contràriament al que solem entendre com a habitual, el 
nucli de la metròpoli no és un espai excepcionalment compacte, 
on es competeix per a treure el màxim rendiment de cada metre 
quadrat disponible fins a l’últim, sinó que és majoritàriament 
obert, sense perdre per aquest motiu ni un fil d’intensitat urbana 
ni de capacitat d’atracció metropolitana. 

Aquesta d’Adelaida és una condició ben peculiar que s’entén 
només a partir del seu particular origen (cfr. III.1; IV.2.1.2), però 
el fet que s’hagi mantingut inalterada fins avui és resultat del 
prestigi de què gaudeix el gran parc com a unitat pròpia del 
centre de la metròpoli. Tot i la creixent demanda d’aprofitament 
al centre del territori que ha acabat per transformar la tipologia 
dels edificis que ocupen el nucli antic, fent-los créixer en altura 
fins a les vint plantes en alguns casos i inclús més en casos 
excepcionals, la consistència del valor de l’espai lliure com a 
complement del nucli d’un territori urbanitzat extensivament han 
fet que mai s’hagi posat en discussió la possibilitat que aquest 
fos ocupat per altres usos urbans que no fossin els propis de la 
recreació, tan activa com passiva, a l’aire lliure. 

La propietat pública del sòl hi ha contribuït, segur, de manera 
decisiva. La major part del sòl dels Parklands pertany i està sota 
cura i control de l’Adelaide City Council, si bé és cert que hi ha 
una part menor, que abasta aproximadament 250 ha., que 
pertany a reserves del Govern Federal i que han alienat el parc. 
Tanmateix, tot i que aquestes reserves del govern s’han 
destinat a usos diversos, s’ha mantingut el seu caràcter obert al 
públic i majoritàriament lliure d’edificació. Entre aquests sòls 
trobem les reserves de la infraestructura ferroviària, incloent 
l’estació terminal i intercanviadora entre línies, l’Adelaide 
Festival Centre, l’Adelaide Convention Centre, el campus de la 
Universitat d’Adelaide, la State Library of South Australia, la 
State Art Galery, el jardí botànic, el cementiri, l’hospital i la seu 
institucional Government House. 

  

Fig. IV:48 Sistema d’espais oberts metropolitans. Adelaide City 
Council, gener 2010. 

 







EL PARC CENTRAL A LA METRÒPOLI CONTEMPORÀNIA. Una definició crítica. 
 

172 

Fig. IV:49 (pàgines anteriors) Adelaida, Parklands. Dibuix interpretatiu. JF 
El plànol d’Adelaida pretén expressar la condició de centre de la metròpoli que li ve heretada del projecte de fundació de la colònia i del patró de 
divisió del terreny rústic establert en aquell moment. Aquesta divisió del sòl segueix vigent en l’estructura bàsica de la metròpoli d’avui. L’èmfasi 
en aquesta qüestió es fa, aquí, deformant el plànol per a construir amb cada un dels sectors que dibuixa (a partir de les divisions i traces a 45º 
que parteixen des dels extrems del parc) una de les cares d’una piràmide truncada  a l’altura del parc. D’aquesta manera, el nucli de la metròpoli 
format pel parc i el centre històric destaquen a la imatge, mentre la resta es va fent menor així i com ens n’allunyem. La condició de centre urbà 
del parc central s’expressa, també, a través de l’existència de diversitat d’activitats singulars properes unes de les altres (cercles amb radi l’abast 
d’un passeig a peu d’uns 400 metres - 5 min.). 

Ja des de l’edat mitjana, en què “els parisencs mesuraven el progrés urbà per la quantitat de pedra que hi havia a la 
ciutat” (Sennett, 1994) fent desaparèixer progressivament els pocs espais de cultiu que romanien a l’interior de les 
muralles, a París i arreu l’èxit de la ciutat es consolidava a mesura que anava convertint espais oberts en conjunts 
d’edificacions més o menys relacionades entre sí, pavimentant i construint més i més sòl. A partir del segle XIX les 
ciutats més exitoses havien arribat a unes dimensions tan inesperades que aquest model de progrés urbà entra en 
crisi.  

A partir de les perspectives obertes pel progrés de la ciutat industrial (cfr. IV.1.2.5), l’espai obert i en format de grans 
dimensions a les majors ciutats es presenta com a complement necessari de l’espai intensament edificat, atès que 
aquest segon format s’estima inviable com a contingut exclusiu de la metròpoli del futur. Abans fins i tot que els 
casos més flagrants d’occident precipitessin l’adequació de grans espais oberts com a complement de la ciutat 
intensa, l’any 1837, la fundació d’una colònia britànica a Austràlia de la que es faria càrrec el coronel William Light 
en el paper d’agrimensor va preveure ja la disposició d’àmplies extensions de sòl obert i verd com a 
acompanyament de la nova ciutat i com a centre de referència d’un ampli territori partionat per a l’explotació, en un 
principi, de tipus primari. El progrés dels usos urbans sobre aquesta base territorial traçada des de la fundació 
acabaria per definir una nova condició de l’espai dels Parklands, que passen de ser les vores de la ciutat interior a 
ser el cor d’una metròpoli extensiva.  

És el cor perquè és al mig, perquè és el punt que rep i proporciona totes les atencions a la resta del territori, perquè 
és un punt per on passen totes les circulacions. Aquest cor majoritàriament obert conté la principal activitat 
metropolitana centralitzada al seu interior i és l’espai que centralitza els fluxos de transport principal a la regió. 

     

Fig. IV:50 Adelaida. Esq.) Plànol de divisions en Country Sections del projecte de fundació a càrrec de W. Light, 1837. Dta.) El centre 
buit de la metròpoli actual.  
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L’extraordinària dilatació de l’espai obert que ha experimentat la ciutat 
contemporània ha fet que es modifiqui el seu estatut. De corporal, de relació 
amb el cos propi i dels altres a través dels cinc sentits, l’experiència de 
l’espai obert pren, a partir de finals del s. XIX, un caràcter ‘panoràmic’, 
d’espectacle que mostra les relacions entre objectes arquitectònics i 
vegetals (Secchi, 2000). A Adelaida, l’espai obert central posa en relació els 
alts edificis del centre històric amb l’extens territori urbanitzat de la metròpoli, 
i ofereix distància suficient per a copsar l’escala d’un i altre durant l’itinerari a 
través seu que uneix una i altra part de la ciutat.  

En la hipòtesi del centre obert, la privilegiada posició no es capitalitza per a 
l’extracció dels màxims rendiments per part d’iniciatives particulars, sinó que 
esdevé lloc representatiu de la concentració de les utilitats col·lectives més 
exclusives de la metròpoli, i en això basa la seva atracció de persones 
d’arreu del territori. 

Cal veure fins a quin punt la conceptualització del centre buit és qüestió d’un 
fenomen puntual resultat d’unes circumstàncies molt especifiques com en el 
cas d’Adelaida, o bé es pot manifestar com a símptoma d’una tendència 
pròpia de la metròpoli contemporània.  

Les exploracions en el camp de la semiòtica entorn aquest interrogant 
donen versemblança a la concepció del centre buit. Vegi’s sinó la 
interpretació que fa del concepte el semiòleg francès Roland Barthes (1967) 
a través de l’observació del centre de Tòquio com a exemple: “Per exemple 
Tòquio, que és un dels complexos urbans més emocionants d’imaginar des 
del punt de vista semàntic, té en realitat una espècie de centre. Però aquest 
centre, ocupat pel palau Imperial, al seu torn envoltat per un fossat profund i 
ocult entre el verd, és vist com un centre buit. Més en general, els estudis 
realitzats en el nucli urbà de moltes ciutats han demostrat que el punt central 
del centre de la ciutat (cada ciutat té un centre), el que anomenem nucli dur, 
no és la culminació de cap activitat en particular, sinó que és una mena de 
focus buit de la imatge que la comunitat es fa del centre. Tenim per tant, 
aquí també, una imatge d’alguna manera buida que es necessària per a la 
organització de la resta de la ciutat.” (Barthes 1967:13) 

Construir la imatge i organització de la ciutat a partir d’un centre buit és un 
repte a l’abast del parc central metropolità i el cas d’Adelaida ofereix un 
exemple de les qualitats que entren en joc per a la definició qualitativa de la 
metròpoli amb la disposició d’un nucli obert. L’habitual concepció de la ciutat 
com un cos matèric de massa més densa i compacte en el seu centre dóna 
la volta com un mitjó. A Adelaida, la metròpoli amb nucli obert manté una 
vigorosa activitat al seu centre, especialment de tipus col·lectiu, i una certa 
atracció centrípeta; la condició oberta de l’espai  no s’identifica amb la 
decaiguda de l’activitat urbana. A la metròpoli del nucli obert, la forta atracció 
del centre no es produeix per l’existència de millors oportunitats per a les 
activitats lucratives individuals, sinó que ho fa la disposició concentrada i 
centralitzada de les principals utilitats col·lectives del conjunt del territori. Fig. IV:51 Tòquio, desenvolupament urbà 

al voltant d’un cor buit. De dalt a baix: 
c.1630, c.1655, c.1675. (Morris, 1979:446). 
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L’explosió de la ciutat metropolitana ha desplaçat i fragmentat en els darrers lustres l’activitat urbana per tot el 
territori. En aquest context, algunes ciutats han vist transformar-se els seus centres originals, que han mantingut 
algunes activitats però han deixat de ser referència per a d’altres. En nombroses ciutats es descriuen patrons de 
desocupació de les àrees que rodegen els centres més densos especialitzats en els serveis i l’activitat econòmica. 
S’apunta un certa tendència a la fugida dels centres, a que la recerca de sòls per l’activitat lucrativa individual busca 
nous patrons geogràfics per a la implantació de negocis cada dia més especialitzats. Hi ha símptomes d’una pèrdua 
d’interès del centre per a l’activitat privada i una tendència a concebre aquest com un espai de servei a activitats i 
iniciatives públiques de tota naturalesa. Tal vegada la conceptualització del centre obert d’Adelaida i les àrees de 
baixa expectativa al voltant de centres intensos són cares diferents d’un mateix fenomen que apunta a una nova 
conceptualització de la metròpoli contemporània com a matèria de nucli buit. 

 
 

IV.1.2.3. El rol ideològic i moral del gran parc  

Un altre dels aspectes que semblen definir la condició urbanística del parc central és que, en ocasions, hi recau una 
certa sol·licitació per a esdevenir espai educatiu per a la ciutadania, transmissor de determinats valors ideològics i 
morals, i per a que resultin actius en la consolidació de l’esperit ciutadà entre els habitants de les grans urbs. 

Difícilment la construcció planificada de la ciutat o de determinades àrees urbanes ha pogut escapar, històricament i 
fins avui, d’expressar la ideologia dels seus promotors o projectistes i de que la seva formalització resultés una eina 
pedagògica al servei de la transmissió d’aquesta. Afavorir la posició estratègica i la preeminència visual de 
determinats poders, expressar les idees en voga d’igualtat en els eixamples burgesos, fer palès en l’espai el poder 
de la iniciativa individual en els models americans o la voluntat de les classes adinerades de separar-se i protegir-se 
de la ciutat comú en les comunitats tancades que proliferen en l’actualitat són alguns exemples de com 
determinades opcions ideològiques repercuteixen en la forma urbana. 

Aquesta vessant ideològica de l’espai urbà, i especialment de l’espai públic en tant que és el que compta amb major 
control dels administradors, és molt vigent en els nostres dies, i són diversos els autors que ens alerten d‘aquesta 
condició i exposen les seves conseqüències. Per citar un exemple proper es pot veure com l’antropòleg Manuel 
Delgado, a El espacio público como ideologia, disserta sobre la qüestió defensant que darrera de la construcció 
contemporània del concepte d’espai públic hi ha, sovint, una voluntat ambiciosa d’incidir sobre l’actitud i les idees de 
la ciutadania. 

Així, “l’espai públic passa a ser concebut com a realització d’un valor ideològic, com un lloc en el que es 
materialitzen diverses categories abstractes com ara democràcia, ciutadania, convivència, civisme, consens i altres 
valors polítics avui centrals” (Delgado, 2011). És precisament sobre l’espai públic, en carrers i places, on s’intenten 
carregar les tintes pedagògiques perquè, normalment, els administradors no pretenen entrar en el domini privat sinó 
permetre que el liberalisme urbanístic pugui trobar satisfetes les seves demandes. A l’espai públic és on es desplega 
tot un complex dispositiu ideològic que pren al conjunt de la població com a escolars en continu aprenentatge de 
valors com la ciutadania i la civilitat. “Es tracta de divulgar l’esquelet abstracte d’universalitats del qual les classes 
dominants obtenen les seves fonts principals de legitimitat i que es concreta en una vocació fortament pedagògica 
que exhibeix en tot moment la ideologia ciutadanista, de la qual l’espai públic seria aula i laboratori alhora” (Delgado, 
2011).   

L’espai del parc central tampoc no ha fugit d’exercir aquest rol ideològic, com es pot veure si es pren en 
consideració la història d’alguns casos en què aquesta qüestió, a priori tan allunyada d’allò físic o espacial, s’ha 
associat amb la seva construcció. 
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Per exemple, es poden trobar passatges a la bibliografia estudiada que exposen que les capacitats pedagògiques 
de la natura en qüestions morals per a la població urbana van ser advertides i divulgades per l’escola filosòfica del 
Transcendentalisme americà, especialment per un dels seus personatges representatius més influents, Ralph W. 
Emerson (1803-1882) al seu assaig amb el títol Nature, publicat anònimament el 1836. Segons el seu parer "la 
naturalesa no és només font de satisfaccions espirituals i de salut física, sinó que també és rica en ensenyaments 
pràctics i guarda els secrets d’un ordre racional just" (Dal Co, 1973).  

Així, segons extreu Dal Co dels filòsofs de l’època a l’Amèrica de principis del segle XIX, l’espai natural expressa i 
transmet, un cop importat a la ciutat, els grans ideals de llibertat, justícia, igualtat, ètica o democràcia. D’aquesta 
manera i en aquest període i context, “els parcs s’entendran com a elements capaços d’incidir en la millora de les 
condicions de vida de la classe obrera, aportant beneficis físics i també morals a través del contacte amb la natura” 
(Jackson, 1984). Així és que es fa forta la idea de que, als parcs, cal combinar-hi recreació i educació en dosis 
iguals per a que serveixin com a eina per a enfortir la moralitat ciutadana. “La ciutat és entesa com a una realitat 
susceptible de ser reformada, tan física com socialment, i el parc prendrà el rol d’ocupar i racionalitzar el temps lliure 
dels ciutadans, esdevenint una important eina pedagògica dels nous valors físics i morals” de l’era capitalista 
(Cranz,1982). La creació de grans parcs com ara els de Nova York, San Francisco o Boston pretenia explotar 
aquestes aptituds pedagògiques. 

També hi havia una certa voluntat educativa en les servituds d’ús dels parcs reials europeus que va tenir lloc a partir 
del segle XVII. Tal com exposen diversos autors, aquest gest, a priori filantròpic, tenia com a rerefons 
l’adoctrinament de la ciutadania segons els costums i gustos de l’alta societat alhora que es pretenia tenir-la 
satisfeta amb l’objectiu de legitimar la continuïtat dels poders establerts.  

Tanmateix, on més evident resulta el rol pedagògic en qüestions ideològiques i morals dels grans parcs és en 
aquells casos en què aquests van ser constituïts després de canvis importants, si es vol girs radicals, en el sistema 
de govern de llur estat. L’enderroc de monarquies absolutes o de certes dictadures va promocionar l’obertura 
d’alguns parcs centrals en paratges que havien estat propietat de l’antic poder, i aquests esdevindrien espais 
representatius del viratge cap a noves polítiques més participatives o amb una major cultura de la igualtat i d’allò 
col·lectiu.  

 

Fig. IV:52 Parque Tres de Febrero, Buenos Aires. Carpes per a berenars en romeries populars. (Berjman, 1998). 

El Parque de Palermo, a Buenos Aires, es va bastir sobre l’antiga propietat de l’ex-dictador Juan Manuel de Rosas, i 
venia a representar mitjançant l’accés públic sense restriccions de cap mena el nou panorama de llibertats a 
Argentina. Convertir la finca privada del dictador derrocat en un espai de propietat pública per a l’esbarjo col·lectiu va 
ser una bona manera de fer ben visible que les coses havien canviat i que s’obrien noves perspectives de llibertat i 
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democràcia a tot el país sense que fes falta un 
programa pedagògic específic. Poder passar un 
dia de festa a Palermo significava celebrar que 
l’era del dictador de Rosas havia passat a la 
història (Fig. IV:52).  

Un exemple anàleg el trobem a Madrid on, amb 
l’entrada de la Segona República, van ser 
confiscats tots els bens de l’antiga corona i es va 
obrir per al passeig públic la major possessió 
reial de la capital. Els terrenys de la Casa de 
Campo, que havia adquirit Felip II per a destinar-
los a usos lúdics i de descans de la reialesa 
convertint el lloc en el primer Real Sitio de la 
capital espanyola, representaven antics poders 
opressor de les llibertats de la ciutadania, i el seu 
destí com a parc públic i jardí històric venia a 
ensenyar els nous valors democràtics del 
recentment estrenat sistema de poders.  

Però tal vegada el cas que pot il·lustrar amb 
major claredat aquesta aptitud pedagògica en 
valors morals i ideològics del parc central és el 
cas del Kirov Park de Sant Petersburg, exemple 
notable del model de Parc Central de Cultura i 
Repòs, la construcció dels quals va promoure la 
Unió Soviètica a diverses ciutats, especialment a 
les de nova fundació, com a espais adients per a 
la formació dels treballadors en els nous valors 
socialistes.   

Si bé durant l’època prèvia a la revolució els 
parcs urbans i suburbans russos ja prenien un rol 
cultural destacat,103 seria a partir d’aquesta que 
els espais lliures i els seus continguts i 
programació començarien a ser planificats sota 
una perspectiva fortament dominada per la 
ideologia oficial.  

A l’actual Sant Petersburg, després de 1917, totes les àrees verdes existents a la ciutat, que havien estat vinculades 
a vil·les aristocràtiques, institucions caritatives, hospitals, esglésies i cementiris, van ser obertes al públic. Les 
autoritats soviètiques van expropiar prop d’un centenar de jardins particulars per a posar-los al servei d’objectius 
propagandístics (Clark, 2006:260), rebatejant-los, és clar, en honor de famosos revolucionaris i altre líders del Partit 
Comunista, en un procés que es pot anomenar com a nacionalització de l’espai verd de la ciutat. 

Els primers plans post-revolució per a la ciutat, llavors coneguda com a Petrograd (1914-1924) (Fig. IV:53), es 
redactarien a partir de 1918 i en un primer moment van proposar la transformació de l’illa Kretovsky, una de les que 
després composaria el parc central, en una ciutat jardí segons el projecte de M. Roslavlev. De fet, a la retòrica de 
                                                                    

103 Durant el segle XIX es consolidaria el model de Vozkal, mot rus que deriva dels Vauxhall Gardens londinencs, com a espai lliure recreatiu 
dedicat als recitals musicals. 

Fig. IV:53 Sant Petersburg, estat de la ciutat el 1917. www. 
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propaganda durant la dècada de 1920 el concepte de Ciutat Jardí s’utilitzava com un dels símbols del futur 
esplendor comunista (Clark, 2006:261). A partir de 1930 prendrà força l’objectiu de bastir la nova ciutat socialista, 
com un nou model desvinculat del passat, amb el seu desenvolupament planificat sota principis col·lectivistes en 
oposició al model de ciutat burgesa com a principal estendard.  

Així, la dinàmica de creixement dels centres urbans existents i els programes d’industrialització forçada dels territoris 
orientals durant l’època soviètica van exigir la racionalització de la pràctica urbanística establint, al menys per a la 
planificació de les ciutats històriques més importants, col·lectius estables de professionals de l’urbanisme sota 
estricte control del partit a partir de 1930. A Leningrad, nom que va prendre l’actual Sant Petersburg entre 1924-
1991, formarien part d’aquest comitè L. Ilin, L. Rúdev, E. Levinson, G. Simonov i A. Ol (Sica, 1978:307).  

El Ple del Comitè Central del Partit Comunista de juny de 1931 acorda transformar les ciutats existents en “centres 
proletaris desenvolupats econòmicament, culturalment i tècnicament”, així i com donar inici a un programa de 
“construcció de noves ciutats socialistes”. El pla per a Leningrad, iniciat a partir de 1931, es revisaria profundament 
entre 1938 i 1939, però amb l’arribada de la II Guerra Mundial la majoria de les seves prescripcions van quedar 
només sobre el paper. Altrament, a partir de 1948 es va treballar en un nou pla enfocat a la necessària reconstrucció 
de post-guerra.  

En la planificació de les ciutats soviètiques la ideologia oficial va orientar de manera decidida i decisiva les 
pràctiques i objectius urbanístics. Prenia gran importància en aquells plans la previsió de nous serveis cívics, que 
calia dimensionar i ubicar justificadament, considerant especialment necessàries aquells amb funcions culturals i 
polítiques, segons resumiria Semenov, redactor del pla de Moscou. L’eliminació de les diferències entre el camp i la 
ciutat s’establien a partir del reequilibri dels serveis i els equipaments, portant les bondats culturals de la ciutat a les 
àrees rurals i el benefici del verd a les ciutats. La ciutat es concebia segons els principis del realisme socialista i el 
desenvolupament de la crítica i l’autocrítica, posant especial èmfasi en la recerca tipològica dels elements que 
havien de composar-la. 

En síntesi, la planificació urbana soviètica buscava l’adequació de la ciutat als principis del nou ordre social, el 
compliment de les exigències d’una més àmplia dotació d’espais i serveis col·lectius, i una certa integració entre 
camp i ciutat. “En el clima de la revolució, a la fascinant tasca d’apropiació popular de la ciutat burgesa, dels seus 
serveis i els seus espais, s’uneixen les primeres hipòtesis embrionàries de la planificació socialista” (Sica, 
1978:309). 

Centrant-se de nou en els espais lliures, es pot afirmar que la contribució més rellevant de la revolució soviètica al 
disseny de parcs va ser el desenvolupament del model conegut com a Parc Central de Cultura i Repòs, que venia a 
proporcionar diverses dotacions per a la il·lustració cultural, la relaxació, la pràctica esportiva i el descans de milers 
de treballadors en un ambient qualificat per les bondats dels materials naturals. 

El primer prototip d’aquest espai per a l’oci del proletariat va ser construït a Moscou l’any 1929. Batejat amb el nom 
de parc Gorky, s’hi celebraven regularment recitals literaris en què participaven il·lustres escriptors com ara Tolstoi, i 
els actes polítics i de propaganda del partit únic ocupaven gran part de l’agenda de programació d’activitats. La 
intervenció duta a terme en aquells paratges era considerada pels membres del Partit Comunista com la substitució 
de “les antigues deixalles dels tsars” per “les noves llums del socialisme”.104  

El parc Gorky va ser projectat per M.Y. Ginsberg i comptava entre les seves instal·lacions amb un gran estadi per a 
esdeveniments esportius, un teatre, un auditori, un cinema, museus de ciència i tecnologia, geografia, geologia i 
mineralogia, un gimnàs, una biblioteca, espais per a l’equitació, un circ, àrees de jocs per infants, una estació 
meteorològica, espais per a desfilades militars,  un llac i una gran instal·lació d’atraccions mecàniques. Resultava tot 
un complex dispositiu per a la recreació, sense perdre de vista el seu objectiu de servir per a l’educació de la 
societat urbana en els valors físics i culturals del socialisme soviètic. 

                                                                    
104 Segons paraules d’Aleksandr Fadeev reproduïdes a Hayden (2005:231).  
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Fig. IV:54 Leningrad, ordenament de les àrees públiques, els pacs i els monuments (c.1920). (Quilici, 1978). 

 

El parc de Moscou, d’una dimensió més aviat modesta, va servir com a laboratori i model per a la constitució 
d’instal·lacions similars arreu de la URSS, al menys en el que es refereix al seu programa. L’èxit del model va 
promoure la construcció de fins a mil dos-cents Parcs Centrals de Cultura i Repòs fins a 1985, repartits arreu de la 
Unió Soviètica, essent també exportat i influint en la creació de parcs a Hongria, Romania, Polònia, Cuba o el Japó 
(Hayden, 2005). 

Durant els primers anys de consolidació del nou model de parc central, aquest va patir d’una certa aproximació 
megalòmana. Es reservaven grans quantitats d’espai, es feien previsions per a centenars de milers d’usuaris, es 
projectaven complexos i costosos dispositius per a l’entreteniment, i es bastien grans espais monumentals per a la 
realització de grans desfilades i actes multitudinaris. Els Parc Central de Cultura i Repòs eren planificats com a 
espais gegantins per a la reunió dels treballadors, i les autoritats del partit els concebien com a poderosos 
complexes d’adoctrinament cultural i polític. 

En el context soviètic, l’educació política formava part indispensable de les activitats i esdeveniments a programar 
als parcs urbans. Conferències i concerts programats a diversos espais públics de la ciutat de Sant Petersburg 
tenien títols com ara “La gent i el partit són una mateixa cosa”, “Sobre l’expansió de la nostra bella pàtria” o “El partit 
és el nostre timoner”. I és que, segons K. Alexei, “l’època soviètica va introduir una concepció única de l’espai verd 
en què la idea de la millora de la ciutat s’unia amb l’imperatiu ideològic de la formació d’homes i dones del nou estat 
socialista” (cit. a Clark, 2006:289). 

A partir de la revolució es van succeir les iniciatives legislatives que pretenien conservar els espais verds existents a 
les ciutats i promoure la creació i equipament de nous parcs, especialment els Parcs Centrals de Cultura i Repòs. En 
la línia dels plans propagandístics de Lenin, es reclamava la utilització de totes les arts a l’abast per a promoure 
l’educació del poble en la ideologia comunista.  

A Leningrad, l’encarregat de dirigir les operacions relacionades amb l’espai verd durant la primera dècada post-
revolució va ser Rudolf f. Katzer. Si bé durant la dècada de 1920 no es van produir avenços destacables pel que fa 
la disposició de nous espais lliures verds, al menys en termes quantitatius, entre 1930 i 1940 van succeir canvis de 
gran rellevància impulsats especialment per la creació de noves categories (Fig. IV:54), com els esmentats Parcs 
Centrals o el Parcs de la Victòria, aquests segons amb un tarannà particular per a la celebració dels triomfs de la 
unió i especialment dissenyats per a les desfilades militars. 

Darrera de l’atenció posada pel govern soviètic en la constitució de parcs hi havia un desig latent de demostrar la 
seva implicació en l’organització del temps d’oci i esbarjo de la classe treballadora. Tanmateix, no es tractava només 
de posar a l’abast dels ciutadans una sèrie d’espais per a l’entreteniment, sinó de bastir llocs adients per a la 
consolidació de la nova cultura proletària.  
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Per al disseny del parc central de Leningrad es va convocar un concurs que va resultar un èxit, rebent la participació 
de nombrosos equips amb propostes ben variades, i resultant-ne guanyador el projecte signat per Aleksandr 
Nikolsky. Les pròpies bases del concurs establien que cada una de les tres illes que havien de formar el conjunt 
vindria a complir una funció especifica i tindria caràcter propi: L’illa de Kamenny havia de ser el centre del descans 
de cap de setmana, l’illa dels treballadors. L’illa de Kretovsky es reservaria per a la recreació activa i l’entreteniment 
cultural, amb un sector dedicat a les arts escèniques, un altre a l’esport i un tercer sector es dedicaria a la cultura i 
l’educació, a més de comptar amb espais de jocs per a infants i per a pràctiques militars. L’illa de Yelagin, per la 
seva banda, que comptava amb continguts  de parc heretats, havia de destinar-se a l’oci passiu i la relaxació, a més 
d’acollir exposicions i fires temporals i l’antic palau preexistent protegit com a monument històric. 

El rol ideològic del parc impregna tots els àmbits de decisió del disseny del parc Kirov, fins i tot orienta l’elecció de 
les estàtues que havien d’ornar el conjunt. L’arquitecte E. I. Katonin escriu sobre aquesta qüestió: “Crec que la 
decoració escultòrica s’ha de portar a terme en base a un programa detallat i ben pensat. La qüestió del conjunt i el 
seu contingut ideològic... ...juga un paper important en la recerca de noves formes arquitectòniques pertinents a 
l’estil socialista de la nostra època” (Alexei, 2006). Proposava la instal·lació d’un bon nombre d’escultures que 
intercalava les còpies d’estàtues gregues, romanes i dels mestres del renaixement amb busts de líders del Partit 
Comunista com ara Kirov, Lenin, Stalin, Zhdanov o Tomsky. 

El 5 d’agost de 1932 es va celebrar la cerimònia d’inauguració del parc, a mig acabar, un cop reparats els ponts, 
netejats els llacs, instal·lats els drenatges necessaris i construïts alguns pavellons temporals. A l’arrencada dels 
ponts d’accés a les diverses illes uns grans arcs amb cartells anunciaven l’entrada al nou parc, advertint als usuaris 
a punt de traspassar el llindar que així accedien a un espai fet per a cultivar la moral i cultura obrera. 

Òbviament, el parc Kirov, així com la resta de Parcs Centrals de Cultura i Repòs bastits arreu de la URSS, resultava 
el lloc ideal dins de la ciutat per a la celebració d’esdeveniments multitudinaris que vinguessin a celebrar la glòria i 
esplendor de la nova era socialista, com ara el que es va organitzar el 6 de juliol de 1933 en motiu del desè 
aniversari de la primera constitució de la Unió Soviètica. 

Així, de manera molt explícita en alguns casos, com ho és especialment al de Sant Petersburg, o més implícita en 
altres, els grans parcs centrals metropolitans carreguen amb la responsabilitat de transmetre valors ideològics i 
morals a la societat urbana. Esdevenen aules per a la pedagogia de determinats valors abstractes com ara, segons 
el cas, la participació política, la democràcia, la igualtat o el civisme, i han estat, en ocasions, una eina potent al 
servei dels governs com a font principal de legitimitat.  

 
 

IV.1.2.4. Un recurs qualificador procedent del planejament urbanístic  

Hem vist entre els motius que van servir de germen del parc central com hi intervenen qüestions que venen 
heretades, com ara determinats antecedents històrics o la preexistència d’una naturalesa bella i vigorosa, o resulten 
com a conseqüència de les estructures físiques que caracteritzen el sòl, com les singularitats geogràfiques o la 
divisió i propietat del sòl (cfr. IV.1.1). La rellevància i èxit del servei ofert per aquests primers exemples de parc 
central promocionaria que, en endavant, aquests espais singulars fossin considerats elements constituents 
desitjables per a la composició de les grans ciutats i que la creació d’aquests es projectés de manera clara i 
explícita, com a part d’una estratègia de planejament de la metròpoli. 

Així, a partir de les primeres dècades del segle XX, quan van engegar-se els primers projectes de planificació 
integral de grans ciutats basats en el mètode científic, els parcs serien entesos, en ocasions, com a recurs necessari 
per a la composició de la ciutat que vingués a oferir una solució dimensionada i expressament programada a unes 
necessitats d’esbarjo popular aritmèticament quantificades.  
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Fent referència al context americà, la sociòloga Galen Cranz (1982) addueix que, en el període que va des de 1935 
fins a 1965, la creació de parcs respon a l’enteniment de la ciutat com una màquina que empeny els planificadors a 
mirar d’ajustar-la, posant especial atenció a les proporcions entre les diferents parts o funcions. Així és que, segons 
l’autora, els parcs són considerats com una part d’aquesta màquina amb algunes mancances i esdevenen el sòl 
necessari per a la instal·lació de dispositius que venguin a cobrir aquestes necessitats. La seva és una visió més 
aviat negativa d’aquesta condició urbanística dels parcs, aquella que els entén com a un dels instruments integrants 
de la planificació urbana, atès que sembla que als Estats Units aquesta actitud va redundar en una minva de la 
qualitat en la producció d’aquests espais, que van passar a oferir només els divertiments variats que la ciutadania 
reclamava. 

Tanmateix, trobem casos reeixits en què, com a conseqüència d’aquest enteniment del parc com a recurs del pla 
urbanístic, algunes grans ciutats van poder preveure el seu equipament futur amb un element de rellevància capital, 
com poden ser els projectes de l’Amsterdamse Bos i el Parque Metropolitano de La Habana, ambdós resultat de la 
reserva quantificada i justificada d’espai obert per a l’oci prevista a sengles plans urbanístics a l’escala de la 
metròpoli en el seu conjunt. 

A la Habana, si bé la presència biofísica de la riba de l’Almendares havia assenyalat prèviament aquells sòls com a 
possible receptacles d’alguna utilitat especial, diferent de l’expansió urbana ordinària, seria una mesura del Pla 
Director Metropolità de 1963 la que establiria definitivament el destí d’aquells paratges, en una extensió del curs baix 
del riu que abasta amplis territoris de les dues marges al seu pas a través d’una part del centre metropolità. 
Tanmateix, potser és a Amsterdam on esdevé més clara la relació entre la designació del gran parc i el procés de 
planificació de la metròpoli del futur. 

I és que el cas d’Amsterdam resulta prou expressiu d’aquesta definició planejada d'un gran espai lliure per a l'oci 
com a element constitutiu qualificador de la gran ciutat projectada pel futur. Allà, aquest vincle del parc amb el 
planejament general de la ciutat es sustenta, al menys: en la rellevància de la cultura de la planificació del sòl als 
Països Baixos, que alhora troba explicació en la gran densitat de població del país, casi tota ella urbana;105 i en el 
gran esforç tecnològic i humà que allà es requereix per a l’obtenció de sòl ferm i sec a cotes inferiors al nivell del 
mar, sòl del qual caldrà assegurar treure’n un rendiment proporcional.  

Aquesta necessitat de treballs previs a qualsevol assentament, que requereixen l’aïllament, dessecat, reblert, 
consolidació i escorrentia del sòl, i que sovint fan necessari reunir forces de manera organitzada per a feinejar 
planificadament, fa del sòl a Holanda un bé produït col·lectivament. És lícit, doncs, que l’ús que se’n faci 
posteriorment s’orienti a satisfer interessos col·lectius, que s’hauran prèviament quantificat, valorat i consensuat. 
Tanmateix, els successius plans d’Amsterdam han demostrat que el rendiment elevat del sòl urbà no està renyit amb 
la presència necessària d’espai lliure. A Amsterdam “els successius plans d’extensió de la ciutat de finals del segle 
XIX i principis del XX mostren clarament el paper que juga l’espai obert en el planejament realista” (Chadwick, 
1966:302).  

Els holandesos “van aprendre, després d’amargues experiències, que la seva força residia en la cooperació i que 
aquesta només era factible si tots consentien en limitar les seves llibertats individuals en base a l’obediència comú a 
unes lleis fetes per ells mateixos” (Barnow, 1944). Aquestes condicions culturals abonen l’estreta relació de les 
ciutats holandeses amb la planificació i fan que, a la seva capital, el parc central hagi resultat com a un dels 
elements constitutius del pla urbanístic (v. Polano, 1990:503). 

                                                                    
105 Holanda és el país amb major densitat de població d’Europa i un dels més densos del món. 
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La tradició del planejament urbà modern a la ciutat es 
remunta al Pla dels Tres Canals aprovat l’any 1607, obra 
de l’enginyer Hendrik J. Staets, projecte “únic en el seu 
gènere, executat amb poders d’expropiació forçosa i 
basat en una estricta legislació sobre el control de 
l’edificació” (Morris, 1979:249). Resulten ben expressius 
del control públic sobre l’ús privat del sòl els 
compromisos contractuals que adquirien amb 
l’administració municipal els compradors dels solars un 
cop preparats (i encara els futurs propietaris), que 
incloïen la garantia que els sòls no es destinarien a 
altres usos que no fossin els estipulats, que l’ocupació 
del solar es mantindria dins els límits prescrits, que 
aquests no es podrien subdividir mitjançant passatges, 
que s’oferiria el servei dels murs de mitjanera als veïns o 
que s’utilitzarien determinats tipus de maó per a la 
façana.106  

Així, la ciutat va créixer amb una imatge prefigurada fins 
que va exhaurir els seus límits dins les muralles cap a 
mitjans del segle XIX, i la seva extensió posterior també 
seria objecte de planificació. L’any 1866, l’enginyer 
municipal Van Niftrik presenta el seu pla de creixement 
“Uitbreidingsplan”, el qual proposa una extensió radial de 
barris residencials lligats amb un anell ferroviari i un 
sistema ben nodrit de parcs urbans (Fig. IV:55). Només 
un d’aquests parcs dibuixats a la proposta arribaria a ser 
una realitat, el Vondelpark. La resta seria obviada al pla 
dibuixat ulteriorment pel director d’obres públiques de la 
ciutat Jan Kalff, l’any 1875, que deixa enrere el sistema 
de parcs anterior per a proposar-ne només dos, afegint 
per a la ciutat el petit Oosterpark (Fig. IV:56).  

També cal esmentar, pel que fa a la tradició de 
planificació a Amsterdam, el cas de l’extensió sud de 
caràcter sectorial en la que treballa Hendrik Petrus 
Berlage des de 1902 i de la qual se n’aprova la 
zonificació definitiva l’any 1917 (Fig. IV:57). Haurien de 
venir, però, alguns canvis importants per a que el pla de 
Berlage resultés operatiu en tota la seva extensió, atès 
que preveia el destí de sòls que no pertanyien al 
municipi d’Amsterdam. El 1921, s’hi van annexar els 
municipis veïns de Watergraasmeer i Sloten, multiplicant 
per quatre la superfície efectiva de la ciutat 
d’Amsterdam. Del desenvolupament d’aquest pla, que es 
construeix entre 1925 i 1940, en resultarà per a la ciutat 
el Beatrixpark, d’unes 25 hectàrees de superfície i que 
no es completa fins l’any 1937, amb forma i posició 

                                                                    
106 Segons explica Burke, G. a The Making of Dutch Towns, Nova York: Simmons-Boardman, 1960 (cit. a Morris (1979). 

Fig. IV:55 “Plan tot uitbreiding van Amsterdam”, J.G. van Niftrik, 
1866. Amsterdam Municipal Department for the Preservation and 
Restoration of Historic Buildings and Sites (bMA). 

 

Fig. IV:56 Pla d’extensió d’Amsterdam, Jan Kalff, 1875. (bMA). 

Fig. IV:57 "Uitbreidingsplan zuid der gemeente Amsterdam", pla 
Amsterdam Sud, Berlage, H. P., 1917. (bMA). 
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diferents de les previstes al pla inicialment.  

Tot i les dificultats que la posició del sòl sota el nivell del mar produeix a l’hora de transformar-lo per a usos urbans, 
la planificació urbana a Amsterdam va tenir present que calia destinar part d’aquests sòls a usos improductius però 
necessaris com els de la recreació popular a l’aire lliure. 

Tots aquests antecedents de planificació suposen, al cap i a la fi, propostes de xarxes de vies i canals i la delimitació 
del domini d’espai públic i espai privat. A partir de 1921, determinats canvis en la llei del sòl holandesa, Woningwet, 
permeten que els planejaments futurs, a més, especifiquin l’ús a que s’han de destinar les diferents àrees de sòl. 
Aquesta atribució afegida al pla urbanístic holandès resultarà del tot clau per a la incorporació futura dels conceptes 
moderns sobre l’especialització del sòl en diverses funcions urbanes, establertes com habitar-treballar-recrear-se en 
els Congressos Internacionals d’Arquitectura Moderna.  

L’any 1924, quatre anys abans de la primera reunió del CIAM, Amsterdam i la planificació del seu creixement mereix 
ja tal atenció que, Fritz Schumacher, cap d’urbanisme de la ciutat d’Hamburg i responsable del disseny del seu parc 
central, Stadtpark, organitza un congrés internacional d’urbanisme amb ambdós com a temes centrals de la 
discussió, la gran ciutat i el seu projecte de futur. Abans de que aquest es celebrés hi havia hagut temptatives de 
projectes d’extensió fent servir patrons de ciutats jardí, presentades pel director del Departament d’Habitatge Social. 
Durant el congrés es confronten les idees d’aquesta forma de creixement, patrocinada per la participació de Raimon 
Unwin i Ebenezer Howard, amb altres postures que aposten per una visió més procedimental de la planificació, que 
busqui en un extens conjunt de dades empíriques criteris estables per a una elaboració sistemàtica de la ciutat.  

Dues propostes es van presentar com a resultat del congrés a càrrec de A. Kepler i W.G. Witteveen. Kepler 
introdueix espais lliures en forma de cunya entre els barris residencials i deixa el resultat d’allò construït per 
determinar. Witteveen presenta una proposta més aviat compacte, fortament connectada a la ciutat existent 
mitjançant avingudes d’edificis alineats a carrer i proposa un gran espai lliure al sud del Nieuwe Meer. Si bé les 
diferències entre ambdós són notables, aquests projectes coincideixen en definir l’ús de parc per als terrenys que 
avui ocupa l’Amsterdamse Bos, el primer pel que fa al seu paper actual de cunya entre la ciutat i el Groene Hart i el 
segon pel que fa a la seva dimensió. 

Les discussions suscitades pel congrés cristal·litzen en el Schemaplan Groot Amsterdam, que presenta el Director 
d’Obres Públiques A. W. Boss, el 1926. El projecte rep dures crítiques i mai no s’aprova, però la seva proposta per a 
un gran parc públic al sud del Nieuwe Meer, recollint el previst en aquest aspecte pel projecte de Witteveen al 
congrés de 1924, serà l’embrió de l’Amsterdamse Bos. Les crítiques rebudes, especialment des de l’Institut 
Holandès per a l’Habitatge Públic i el Planejament (NIVS), que el considera un pla especulatiu i gens atent a les 
necessitats d’habitatge social, acaben provocant la destitució de Boss i l’arribada al càrrec de W. A. De Graaf. Tot i 
això, l’extensió i ubicació del futur parc és aprovada per l’Administració Municipal en sessió plenària de 28 de 
Novembre de 1928 i, de fet, es considera que el projecte del gran parc és la primera iniciativa dels treballs de 
l’AUP107 que havia estat acceptada oficialment. 

Els antecedents esmentats, des del Pla del 3 Canals fins a la proposat de A. W. Boss, venen a reforçar el lligam 
especial d’Amsterdam amb la disciplina de la planificació urbana i suposen, a finals de la dècada de 1920, un 
substrat ferm des del que arrenca el Pla General d’Extensió de la ciutat per arribar a ser un pla paradigmàtic de la 
disciplina urbanística i el moviment modern (Fig. IV:58). La comprensió funcionalista de la ciutat que Van Eesteren 
va aplicar a la direcció de l’oficina municipal de planificació va introduir una aproximació ideològica nova a la qüestió 
de dotar la ciutat amb un espai apte per a donar resposta a tot un desplegament de tipus i expressions de le 
pràctiques d’oci que seria incorporat al nou pla (Andela, 1981:388-391). 

Així, l’estat de la qüestió a l’hora d’engegar el projecte es pot resumir en els següents termes (Galindo, 2003): 

  

                                                                    
107 Acrònim amb que es designa el pla d’extensió d’Amsterdam de 1935, Algemeen Uitbreidingsplan. 
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- Hi ha una voluntat política i social per renovar la manera de fer ciutat en què els interessos econòmics 
deixen terreny als socials.` 

- Hi ha una evolució metodològica que ha incorporat a l’urbanisme les possibilitats de l’anàlisi científica. 
- Hi ha consciència del conjunt de problemes que ha d’afrontar la ciutat moderna, de la seva mútua relació i 

de la necessitat de clarificar les diferents escales en què s’han de desenvolupar les solucions. 
- Des dels congressos, s’ha anat perfilant una idea del projecte de la ciutat oberta al debat, però s’han 

detectat alguns elements específics del projecte que ja compten amb localització concreta, com ara el gran 
parc metropolità. 

- Es disposa d’un marc legislatiu que permet afrontar els objectius tot i que cal crear nous instruments. 

En el nou pla, les decisions es prendrien segons els resultats obtinguts de càlculs detallats, i segons consideracions 
sobre la millor manera de resoldre les diferents parts de la ciutat extretes de la comparació amb altres capitals, com 
ara Londres Berlin o Ciutat de Mèxic. Per al dimensionat i disposició dels espais lliures, els estudis previs del pla 
distingien entre diferents categories d’aquests i els dimensionaven segons els estàndards del que al pla s’anomena 
“Mètode de Wagner”. Aquests índexs d’espai lliure necessari de cada categoria en relació al nombre d’habitants 
eren els que l’arquitecte Martin Wagner, llavors director d’obres públiques i urbanisme de Berlín, havia fet públics en 
la seva obra sobre el verd sanitari a les ciutats publicada l’any 1915 amb el títol Städtische Freiflächenpolitik.  

La prospectiva i l’aritmètica prenien autonomia en aquest camp de la planificació urbana fins al punt que, com que 
un dels tipus d’espai obert a contemplar eren els “grans parcs per a la recreació general” amb els que Amsterdam no 
comptava, i com que el que es prescrivia era un estàndard de 11 m2 per habitant, la previsió de 958.000 habitants 
que feia el pla recomanava la ubicació de, al menys, 1.000 hectàrees d’aquesta modalitat d’espai lliure. Sense 
arribar a aquesta xifra, el pla podia ordenar una extensió de prop de 900 ha. entre el Nieuwe Meer i el Poel com a 
espai obert per a la recreació general de tota la població metropolitana.   

Fig. IV:58 Pla General d'Expansió d'Amsterdam, C. van Eesteren, 1935. 
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A resultes dels antecedents esmentats, l’Amsterdamse Bos representa un parc producte de la tradició en el 
planejament de la ciutat alhora que el desenvolupament del seu projecte, en termes propis de la planificació urbana 
moderna, li atorguen unes condicions pròpies i influeixen en la seva composició interna. El parc té el seu germen en 
la planificació de la ciutat, i utilitzant les eines i recursos que són pròpies d’aquesta disciplina, adquireix una 
formalització particular. “Les bases funcionals del Bos són prou evidents, i són el punt d’arrencada per a qualsevol 
consideració dels seus valors i recursos estètics, així com dels seus valors socials” (Chadwick, 1966:306). 

Entre les condicions que pren el parc com a conseqüència de ser producte d’un planejament racional-cognitiu 
destaquen: l’ús del sistema científic per a l’obtenció de dades que ofereixen criteris de disseny, per exemple, a l’hora 
de concretar els hàbitats o les activitats requerides; una concreta disposició de les activitats més propera al punt 
d’accés principal segons la seva afluència d’ús presvista; i l’enteniment del parc com un procés tecnològic-
constructiu més que com un acte de disseny finalista d’acord a criteris estètics preestablerts. El caràcter 
multidisciplinari de la tècnica urbanística moderna, aleshores en procés de consolidació, es veu també reflectit en el 
perfil de l’equip encarregat del projecte de l’Amsterdamse Bos, format per botànics, biòlegs, enginyers, arquitectes, 
sociòlegs i planificadors urbans.  

“Es van fer curosos càlculs d’ús potencial de les diverses parts del parc per a estimar les càrregues en els serveis de 
transport, i per a establir els requeriments de les diferents parts del disseny” (Chadwick, 1966:304). Utilitzant els 
estàndard de què es disposava per al cas de Rotterdam, en què ¼ de la població fa servir els parcs en un bon dia 
de vacances, s’estimava que entre 90.000 i 100.000 (1/3 de tots els Amsterdamers que s’acosten a alguna de les 
principals àrees d’esports aquàtics de la ciutat) farien servir el parc durant un d’aquests dies (Quad: IV:1).  Les 
estimacions fetes  per al projecte dels usuaris potencials dels diferents espais del parc són les que segueixen: 

Al Nieuwe Meer   5.000 
Als voltants del canal de rem  5.000 
En camps esportius i a cavall  5.000 
Restaurants i teatre a l’aire lliure  3.000 
A àrees per a jocs informals i piscines 6.000  
Al voltant del gran llac  4.000 
Visitants “actius”                  28.000,  a 160 hectàrees, 1 pers./70 m2 
 
Als prats tranquils a prop del turó               42.000,  (5 pers./100 m2)           
Als boscos, asseguts o passejant 4.000,  (2 pers./ 1.000 m2) 
Visitants “passius”                  46.000,  a 485 hectàrees, 1 pers./105 m2     
 
Quad. IV:1 Usuaris del Bos previstos en un dia festiu. Algemeen Uitbreidingsplan (AUP, 1935). 

 

Fig. IV:59 Perspectiva del Pla d’Extensió d’Amsterdam que mostra representats amb criteri similar les àrees boscoses del parc i les 
àrees per a la ordenació de la nova edificació. (AUP, 1935). 
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Fig. IV:60 Plànol del sistema espais oberts regionals al Pla d’Extensió d’Amsterdam. (AUP, 1935). 

 

L’estreta relació entre el projecte del parc i l’expansió planificada de la ciutat, a més, es veu reforçada per la 
participació dels mateixos dissenyadors en ambdós projectes. En primera instància s’havia plantejat la idea de fer un 
concurs internacional per a designar l’encarregat de la concreció formal del parc però, finalment, es decideix deixar-
ho en mans de la Direcció d’Obres Públiques i a càrrec de l’encarregat del departament de disseny, Cornelis Van 
Eesteren. Així, no és casual que tan el parc com la futura extensió de la ciutat projectada comparteixin un tarannà 
de “procés obert de creixement” (del bosc i dels conjunts d’edificis), sobre una estructura de suport fixada a base de 
vies, cursos d’aigua i espais verds, formant un sistema de traçat sinuós al parc o bastint una malla de quadres 
escocesos als barris de l’oest (Fig. IV:59).  

L’Amsterdamse Bos va ser, doncs, dimensionat, ubicat i planificat en el marc d’un procés de planejament que, si bé 
era de caràcter municipal, disposava des del seu inici de certs criteris d’ordre regional que aplica especialment a les 
àrees verdes i de recreació (Fig. IV:60). L’any 1927 T. K. Van Lohuizen, que més tard treballaria a l’equip redactor 
del Pla General d’Extensió d’Amsterdam, ja va realitzar un dels més importants anàlisis territorials realitzats a 
Holanda fins al moment amb el conjunt de ciutats format per Amsterdam, Rotterdam, La Haia i Utrecht com a objecte 
(Galindo, 2003).  

En el marc del Randstad, constel·lació d’aglomeracions urbanes que treballen en un conjunt d’interaccions 
regionals, que compta amb el 40% de la població del País (6 milions d’habitants), l’Amsterdamse Bos representa 
una de les cunyes verdes que connecten l’interior dels teixits urbans d’Amsterdam amb el Groene Hart o cor verd 
situat al centre del collar circular de petites i majors ciutats. La seva posició a tan sols dos quilòmetres de l’estació 
de trens regionals Zuid el disposa com a espai amb certes aptituds per al servei a escala territorial. Tanmateix, el 
100% de la propietat i gestió d’Amsterdamse Bos pertany a la ciutat d’Amsterdam, i el seu manteniment es realitza 
amb majoria de personal empleat directament per la administració pública municipal. Pel que fa als usuaris, però, 
s’estima que només el 65% són residents a Amsterdam i que la resta hi arriba des d’altres ciutats del Randstad, 
desequilibri que sempre es posa sobre la taula a l’hora de negociar el finançament necessari per al manteniment 
dels espais recreatius regionals (Tate, 2001).  
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Amb el temps, l’Amsterdamse Bos va anar prenent importància com a barrera o buffer entre l’aeroport de Schipol i 
Amstelveen, localitat veïna que està avui totalment conurbada amb Amsterdam. La presència de l’aeroport en la 
situació contemporània representa la major garantia que el bosc es preservarà de futurs processos urbanitzadors, 
així i com la presència del bosc mantén la tendència a l’alça dels preu d’habitatge de propietat a Amstelveen. Durant 
els anys 1990, una porció del parc va ser alliberada per a l’ampliació de les instal·lacions privades del club de tenis, 
al nord-est del parc, i com a contrapartida aquest es va expandir en 40 hectàrees pel sud-oest, amb l’adquisició del 
Schinkelbos. A més hi ha propostes per a l’ampliació del parc en 70 hectàrees per a convertir-lo en autèntic corredor 
ecològic cap al cor verd del Randstad.  

L’èxit de l’Amsterdamse Bos va impulsar la construcció de dos parcs més de característiques similars durant els 
anys 70: Spaarnwoude avui és una àrea recreativa majoritàriament ocupada per un camp de golf i que actua de 
buffer entre els barris de l’oest i el port. The Twiske, al Nord de la ciutat entre aquesta i la ciutat de Purmerend, resta 
més aviat al servei del gaudi de la natura.  

Per aquests i altres motius, el cas d’Amsterdam pot il·lustrar, doncs, que el parc central és concebible com a entitat 
qualificadora de la ciutat, la necessitat i servei del qual s’estimen i programen en processos de planejament racional 
d’àmbit i abast metropolità. El parc esdevé un recurs agraït per al funcionament equilibrat de la metròpoli, per a 
ajustar el benestar dels seus ciutadans. La quantificació i sol·licitació del programa així concebut, procedent de la 
planificació urbana, deixa empremta en la constitució i composició interna del parc, orienta l’ordenació de les utilitats, 
informa de les dimensions que han d’abastar i de les varietats que han d’oferir.  

 
  

IV.1.2.5. Un contrapunt d’equilibri sostenible als excessos de la ciutat industrial  

El parc central s’ha projectat, sovint, com a espai d’evasió de la intensitat urbana de la metròpoli, i l’espai resultant 
troba en aquest argument el principal atractiu en aquelles ciutats més denses i d’activitat quotidiana més atrafegada. 

El parc central de Nova York explota singularment com a qualitat urbana la diferència entre la intensitat urbana de 
l’espai a la metròpoli. Amb una justa mesura d’espai d’intensitat majúscula, quasi de congestió pel que fa a m2 de 
sostre construït, a població resident, a energia consumida, o a activitats d’intercanvi econòmic entre altres, 
combinada amb la presència d’un espai significatiu per a l’adequada descompressió a l’escala de la primera, capaç 
d’acollir les necessitats de tots els ciutadans que ho requereixin, s’obté un valor urbà de forta i singular atracció per 
la seva oferta d’un contrapunt equilibrant. Es tracta, aquí, d’una descompressió de determinats ingredients de la 
intensitat urbana en un espai a escala de la metròpoli que esdevé un valor esingular altament valorat. 

Així, potser una de les qualitats més notables del Central Park de Nova York és l’oferiment d’un espai de repòs i 
descans de la majúscula intensitat urbana que l’illa de Manhattan representa. Heus aquí la paradoxa que al mig d’un 
enclavament amb centralitat de rang mundial, d’un dels “llocs geogràfics específics de control de l’ordre econòmic 
internacional” (Sassen, 1991), hom pot trobar-hi un espai de total intimitat i oblidar-se de la intensitat urbana que el 
rodeja, potser una de les més notables al món contemporani. 

Si Manhattan i la seva  arquitectura es poden interpretar com un “paradigma per a l’explotació de la congestió” 
(Koolhaas, 1978), el Central Park ofereix un lloc de descans d’aquesta actitud i una oportunitat d’equilibri per 
contrast a la gran ciutat. La hipòtesi que s’explora aquí és que Central Park no seria ni l’ombra del que és sense tal 
acumulació d’intensitat urbana que l’envolta, que la seva qualitat principal depèn en bona mesura del que passa al 
seu voltant i que quant més densa i intensa esdevingui la urbanització de l’illa més intens resultarà l’atractiu d’aquest 
espai lliure de referència.  

Es poden assenyalar dos episodis cabdals per a la definició d’aquest valor singular per contrast: per una banda la 
proposta dels comissaris Simeon De Witt, el governador Morris i John Rutherford que van presentar l’any 1811 com 
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a model que havia de regular l’ocupació definitiva de Manhattan (Fig. IV:61), i per l’altra, el projecte encarregat a una 
“comissió de taxació i valoració”, formada per William Kent, Michael Ulshoeffer, Luther Bradish, Warren Brady i 
Jeremiah Towle, per a l’adquisició i separació dels terrenys que s’haurien de dedicar a parc, un total de 141 illes i 
més de 7.500 parcel·les, per ordre aprovada el 21 de Juliol de 1853 (Olmsted i Kimball, 1928:28).  

El primer projecte va posar les bases per a un pràctic negoci immobiliari, suport posterior del “paradigma de la 
congestió”, mentre que el segon va establir-ne alguns límits davant una perspectiva de futur en què les necessitats 
de creixement del comerç i la riquesa es preveia que acabessin amb les mínimes condicions de salubritat urbana 
desitjables. Les alertes generades per un horitzó en què la malla de 1811 resultés ocupada totalment i compacta 
farien aixecar la veu de personatges reformistes diversos a favor de prendre mesures per a que el desenvolupament 
capitalista de la ciutat no acabés produint, allà, els mateixos problemes i dificultats que patien les més populoses 
urbs europees.108   

El primer pla, el de 1811, seria l’encarregat de desvetllar la necessitat d’un gran parc, i és que resulta difícil pensar 
que Central Park hauria pogut sorgir amb tal dimensió al centre de Manhattan si la urbanització de l’illa s’hagués 
anat preveient de manera fragmentada. El segon, el de 1853, es faria càrrec de definir-ne la dimensió i posició. I 
més endavant, el projecte de F.L. Olmsted i C. Vaux seria el responsable de projectar-ne el seu contingut interior, 
posant èmfasi, entre altres qüestions, en la relació de contrast entre la intensitat de la ciutat i el plaer del descans 
d’aquest tràfec en entorns oberts i naturalitzats (Fig. IV:62). 

 

 

Fig. IV:61 Nova York. Proposta dels comissaris De Witt, Morris i Rutherford, dibuixada per William Bridges, 1811. 

 

 

Fig. IV:62 Nova York, Central Park. Reproducció del projecte original de F.L. Olmsted i C. Vaux, 1858. (Olmsted i Kimball, 1928). 

 

                                                                    
108 “The great necessities of commerce would swallow up the whole of Manhattan Island and leave no breathing room for its inhabitants”, Article al 
diari Harper's New Monthly, Nova York, 1879 (cit. a Cranz, 1982). 
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Amb només 63 anys d’existència en el 
mapa del món de la cultura occidental, 
l’illa que Henry Hudson va descobrir l’any 
1609 tot buscant una nova ruta de les 
Índies pel nord ja destacava per la seva 
població. L’any 1672, amb prou feines 50 
anys després que les primeres 30 famílies 
vingudes d’Holanda hi establissin una 
colònia traçada per l’enginyer Cryn 
Frederichsz, el gravador francès Jollain 
escriu sobre la seva representació fictícia 
de Nova Amsterdam a vista d’ocell que “la 
ciutat és famosa pel seu enorme nombre 
d’habitants” (Koolhaas, 1978:14). Des de 
llavors, la ciutat aniria creixent en 
població, experimentant el seu augment 
més accentuat durant la segona meitat del 
segle XIX (Fig. IV:63), i el seu nombre 
d’habitants i les perspectives d’aquesta 
dada per al futur l’acompanyarien sempre 
com un dels trets distintius de la seva 
identitat. 

El primer assentament, situat a l’extrem 
sud de l’illa i de configuració irregular, 
s’estendria amb aquesta pauta fins a 
ocupar unes 100 hectàrees. Més 
endavant, es veuria complementat amb 
successius eixamples, a base de retícules 
regulars de directrius diverses, fins a 
ocupar cap a principis del segle XIX 640 
ha. de sòl, un 13% del total de Manhattan, 
per a acollir-hi un total de 60.500 habitants 
(Fig. IV:64).  

Amb el tombant de segle és quan el 
projecte dels comissaris dibuixat per 
William Bridges desplega les idees 
burgeses de la infinita llibertat de 
moviment, de subdivisió del sòl i del 
negoci immobiliari sobre 3.500 ha. de l’illa. 
Amb el traçat de dotze avingudes 
longitudinals i cent cinquanta-cinc carrers 
transversals que venien a delimitar dos 
milers de mançanes aproximadament, el 
pla deixa tot just 640 ha. sense 
representar com a ciutat del futur en el seu 
extrem nord (Fig. IV:61).  

  

Fig. IV:63 Gràfic de l’evolució de la població a l'illa de Manhattan 1609-2010. De 
1698 a 1771 segons Greene i Harrington, (1932), American Population Before the 
Federal Census of 1790, New York. 

Fig. IV:64 Nova York, retícules regulars de directrius diferents. JF. 
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La proposta, tan agosarada que proporcionava espai per a una població major de la que hi havia llavors a cap altra 
ciutat d’occident,109 deixava lloc per a comtats espais públics, justament 8, en els quals el paper del verd resultava 
secundari (vuit sense comptar un espai de reserva d’aigües citat a la memòria però que no apareix dibuixat). Al 
plànol en qüestió es reserven com a espais oberts, a part dels carrers i avingudes: 

- 1 espai de mercat: Market Place (7-10 st., 1 av. east riv.), de configuració allargada en sentit est oest es situa 
com a espai públic més proper al downtown i suposa la retirada de 12 mançanes per a abastar 23 ha. de sòl. 

- 1 gran espai lliure pensat per a allotjar-hi utilitats militars, The Parade (23-34 st., 3-7 av.), amb 90 ha. de 
superfície lliure en el lloc que ocuparien 42 mançanes, era el major dels espais reservats de l’edificació.110 

- 4 places regulars: Bloomingdale Square (53-57 st., 8-9 av.), Hamilton Square (66-68 st., 3-5 av.), Manhattan 
Square (77-81 st., 8-9 av.) i Harlem Square (117-121 st., 6-7 av.). Amb superfícies entre les 6,5 ha. i 7,5 ha., 
abasten quatre mançanes cadascuna i es distribueixen de manera ordenada per la zona central de l’illa.  

- 1 espai dedicat a un equipament singular, Observatory Places (89-94 st., 4-5 av.), resultaria de retirar 5 
mançanes en una posició d’allò més cèntrica, abastant 10ha. aproximadament. 

- 1 espai de protecció d’una zona pantanosa, Harlem Marsh (106-109 st., 5 av. east riv.), ocupava el lloc de 15 
mançanes abastant 30 ha. de superfície. 

En total, la graella de 1811 proposa destinar no més de 90 mançanes per a espais lliures que han d’ocupar unes 
180 ha., el 5% del total de sòl que s’ordena. L’estàndard escarransit és reconegut pel propis comissaris,111 però es 
disculpa pel caràcter finit del sòl de l’illa, amb el consegüent preu elevat d’aquest, i per les bondats de l’amplitud dels 
rius Hudson i East River comparada amb la dels que corren per Londres o París. 

Aquest pla, contribueix a la definició de la qualitat que explota Central Park avui com a espai de descompressió. Per 
una banda posa les bases instrumentals per a la futura “explotació de la congestió”, tot i aprofitant la senzillesa en la 
promoció i construcció de la ciutat que la graella dels comissaris patrocina112 com a suport de nous formats 
edificatoris que de la ma de l’ascensor faran pujar la densitat de Manhattan a cotes llavors insospitades a partir de la 
dècada de 1870 (Fig. IV:66). Per l’altra, les perspectives de futur que anuncia d’un sol cop promocionen l’aixecament 
de veus a favor de la introducció d’un espai de descans, que funcioni quasi com a antídot a la ciutat industrial i com 
a mecanisme per a que la ciutat americana superi d’una manera planificada els perjudicis que a les ciutats 
històriques europees s’havien anat acumulant quan aquesta es feia cada vegada més gran. Al final, es pot dir que 
aquell pla va actuar com a detonant per a que sorgissin arguments filantròpics i progressistes de prou pes com per a 
compensar la deriva mercantil que prenia la construcció de la ciutat. 

L’oli d’Asher B. Durand titulat Kindred Spirits il·lustra alguns ingredients importants d’aquest moviment (Fig. IV:65). 
Hi apareixen, immersos en una escena de paisatge salvatge, el pintor Thomas Cole, representant destacat del 
corrent pictòric conegut com la Hudson River School, i l’editor William Cullen Bryant, que juntament amb altres 
escriptors novaiorquesos com Washington Irving o James Fenimore Cooper va ser representant destacat de l’escola 
literària transcendentalista que impulsaria des de la seves publicacions l’enteniment de les bondats divines i terapèu-  

                                                                    
109 “...pot ser que sigui una alegria que els comisaris hagin proporcionat espai per a una població major de la que hi ha en qualsevol altre lloc en 
aquesta banda de China”, a Bridges, W., Map Of The City Of New York And Island Of Manhattan With Explanatory Remarks And References, 
Nova York: William Briges, 1811, p.24. 
110 “It did not appear proper, only it was felt to be indispensable, that a much larger space should be set aside for military exercise, as also to 
assemble, in the case of need, the force destined to defend the city”. Del Pla dels Comissaris de 1811. 
111 “It may to many be a matter of surprise that so few vacant spaces have been left, and those so small, for the benefit of fresh air and 
consequent preservation of health”.  Del Pla dels Comissaris de 1811. 
112 “Straight-sided and right-angled houses are the most cheap to build and the most convenient to live in”. Del Pla dels Comissaris de 1811. 
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tiques del contacte amb la natura.  

Així, pintura i literatura van empènyer a favor d’una 
estreta relació entre l’home i la natura com a font 
d’aprenentatge que havia de ser compatible amb el 
progrés de la ciutat. La primera proposta de 
complementar el pla de 1811 amb un parc paisatgístic 
la posa sobre la taula el mercader Robert Brown 
Mintrum, probablement importada d’Europa (Tate, 
2001:145). W. Cullen Bryant li dona suport des de 
1833 i en fa àmplia difusió atorgant-li una repercussió 
notable a través del seu editorial “A new public park” 
al New York Evening Post del 3 de juliol de 1844. En 
aquest article Cullen proposa una àrea de 65 ha. 
coneguda com a Jone’s Wood (77-68 st., 3 av. east 
riv.), al seu entendre especialment indicada per les 
seves condicions naturals ja presents.113 A part dels 
opositors que no creien necessària la incorporació de 
cap espai de parc, altres s’hi oposarien per la tímida 
dimensió de l’emplaçament proposat. Entre les més 
destacades hi trobem la veu de Andrew Jakson 
Downing, conegut expert de la teoria i pràctica de la 
jardineria paisatgística adaptada al context nord 
americà (Downing, 1841). Després de l’informe 
favorable a l’adquisició del John’s Wood del Comitee 
on Land and Places, Downing proposarà una 
alternativa en posició cèntrica de major dimensió i 
millorades prestacions. Des de la revista 
Horticulturalist, de la qual n’és l’editor, l’agost de 1851 
publicarà els seus arguments, adduint la major 
conveniència de l’emplaçament i la més plausible 
disponibilitat del sòl per estar poc ocupat, a més del 
seu cost d’expropiació previsiblement inferior.114 

Així les coses, les condicions certament opressives 
per als 654.000 habitants de Manhattan cap a 1850 fa 
que tots els candidats a les eleccions de 1851, de les 
quals en sortiria elegit Ambrose Kingsland, anunciïn 
als seus programes la intenció de construir un gran 
parc a la ciutat. El gener de 1852 el Comitè es fa 
ressò de la proposta de Downing que recomana 
l’espai central i el novembre de 1853 es comença 
amb els tràmits d’adquisició del sòl que s’allargarien 
fins al juliol de 1856. 

                                                                    
113 “There never was a finer situation for the public garden of a great 
city. Nothing is wanted but to cut winding paths through it, leaving 
the woods as they now are, and introducing here and there a jet 
from the Croton aqueduct...” De Cullen-Bryant, W., “A New Public 
Park” a New York Evening Post, 3 de juliol, 1844. 
114 Veure’l reproduit a Olmsted i Kimball (1928:26). 

 

Fig. IV:65 Durand, A. B., Kindred Spirits, 1849. 

Fig. IV:66 New York in a few years from now. View from the 
bay. Vinyeta còmica publicada a Harper’s weekly, 1881. 
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El lloc designat, no tenia precisament unes aptituds paisatgístiques adients per a ser convertit en un parc pintoresc. 
Constava de dues àrees pantanoses, una part de salines, una platja de còdols i afloracions rocoses granítiques, 
amb una vall molt pronunciada i lleugerament aforestada cap al nord i un rierol que discorria entre barranqueres, i 
cinc cursos de drenatge natural cap a l’East River. No era apte per a la construcció sòlida per la presència d’esquists 
de mica prop de la superfície, i la falta de sòl fèrtil el descartava per a l’explotació agrícola. Van haver-se de retirar 
centenars de barraques, algunes granges de porcs, i va caler eliminar algunes rases de clavegueram a cel obert.115  

Des de llavors Manhattan s’anirà confirmant sobre aquest patró d’equilibri entre el patrocini d’una intensitat urbana 
excepcional i la reserva d’un espai per al descans d’aquesta. L’evolució dels gratacels a partir de la trobada, cap a 
1880, entre l’ascensor i l’estructura de ferro, atia la primera dinàmica permetent multiplicar casi indefinidament 
qualsevol solar, fent proliferar la superfície útil, i “promet una perpètua inestabilitat programàtica” (Koolhaas, 
1978:87). El nou model edificatori proposava un nou enteniment de la ciutat en què “quant major resultava la 
distància respecte el terra, més estreta era la comunicació amb el que quedava de naturalesa, es a dir, la llum i 
l’aire” (Koolhaas, 1978:82). Però hi quedava a l’illa un espai especialment dedicat a aquest contacte amb la 
naturalesa tocant de peus a terra. Allà, on l’espai lliure trobava l’única expressió significativa a tot Manhattan, els 
edificis en altura trobarien una oportunitat per a ser contemplats en tota la seva magnitud, per a poder “seguir 
convençuts de la seva pròpia escala” (Koolhaas, 1978:91). 

Per la seva banda, la dinàmica equilibradora troba un impuls notable en alguns aspectes de la concreta resposta 
que Calvert Vaux i F.L. Olmsted van proporcionar, sota el lema Greensward. El concurs de propostes convocat 
l’agost de 1857, després que un primer encàrrec de definició dels continguts interiors del parc a Egbert Ludovicus 
Viele resultés molt criticat per veus competents en la disciplina de l’art dels jardins, el concurs va animar la 
presentació de 32 propostes participants que havien estat cridades a redactar un projecte de parc travessat per 
quatre carrers en sentit est-oest. El parc a projectar havia de comptar amb, al menys, un espai apte per al 
replegament de la milícia, una font, tres àrees de jocs, un espai per a concerts, un jardí de flors i un lloc per a patinar 
sobre gel, i calia presentar-la en plantes a tinta xina o sèpia a escala 1”=100’, acompanyades d’un descripció escrita 
de la proposta abans d’abril de 1858.116  

La proposta de Vaux i Olmsted dóna compliment a aquests requisits afegint una especial atenció en la definició del 
parc com a espai d’evasió de la ciutat, concretada a través de la frondosa plantació de les vores proposada, absent 
a altres propostes, i la definició així d’uns espais més assossegats recollits a l’interior corresponents als diferents 
playgrounds, The Meadow i la New Reservoir, expressant la seva preocupació per la construcció d’una resposta 
satisfactòria a la intensitat urbana. “No projectem per avui, sinó per quan Manhattan compti amb dos milions 
d’habitants”, expressa Olmsted en una carta dirigida al Lowell Institute, l’any 1870 titulada Public parks and the 
enlargment of towns.117 L’efecte buscat es concentrava en “expulsar completament la ciutat dels nostres paisatges” i 
aconseguir així “el major contrast possible amb les confinades condicions de la metròpoli”.118 

 

  

                                                                    

115 A l’interior dels terrenys que ocuparia el parc hi havia establerta des de 1825 una colònia coneguda amb el nom de Seneca Village on residien 
264 persones censades. Cap als anys 1940’ ja s’havia consolidat com a una comunitat multiètnica amb afroamericans, irlandesos i immigrants 
alemanys. El poblat comptava amb tres esglésies, una escola i dos cementiris. Segons dades de Seneca Village Map, 1856 as interpreted and 
illustrated in a Topographical Survey for the Grounds of Central Park by Egbert Viele. 

116 Veure les bases del concurs reproduïdes a Rosenzweig i Blackmar (1929). 
117 “The Park is not planed for such use as is now made of it, but with regard to future use, when it will be in the centre of a population of two milion 
hemmed in by water a short distance on all sides”. Paraules d’Olmsted reproduïdes a Tate (2001:147). 
118 Olmsted, F. L., (1871), “Public Parks and the Enlargment of Towns”, publicat a Worster (1973:111-113). 
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Fig. IV:67 (pàgines anteriors) Nova York, Central Park. Dibuix interpretatiu. JF 
El plànol de Nova York pretén expressar les qualitats derivades del contrast entre el parc i la gran ciutat. El parc central representa un contrast 
d’intensitats, de llenguatge, formes i materials. És un contrast que contraposa allò intensament edificat amb el gran espai obert. Per posar-ho de 
relleu, sobre el plànol topogràfic actual del parc, s’han destacat alguns artificis de la ma d’Olmsted i Vaux que exploten o intensifiquen aquesta 
idea de contrast: per una banda (en verd) es sobreposa la plantació proposada al plànol de 1858, que incorpora una intenció manifesta 
d’aforestar intensament les vores per a amagar des del parc allò que succeeix a la ciutat; per l’altra, el sistema de circulacions, invent per a la 
artificialització de l’espai amb llenguatge i funció propis i oposat al de la malla corrent. L’altra part de l’efecte de contrast la posa, en realitat, la 
intensitat edificada majúscula esdevinguda a les vores. Cal veure que per a que l’efecte Central Park es produeixi amb la intensitat que ho fa, per 
a que funcioni com a lloc de descans apreciat, la magnitud d’allò construït al seu voltant és fonamental i contribueix a intensificar les qualitats de 
la troballa d’un espai per a l’equilibri en mig de la congestió. 

 

A més d’aquest mecanisme per a fer fora dels paisatges del parc qualsevol referència a la ciutat que l’havia 
d’envoltar en el futur, amagant-la des dels espais de repòs darrere de frondoses masses d’arbres, el projecte 
d’Olmsted i Vaux pren decidides precaucions en el disseny del tràfic a l’interior del parc per a que aquells 
desplaçaments de caràcter més urbà, especialment els fluxos que el travessaven, no s’interposin en la joiosa 
experiència de descans i evasió que pretenien construir. Els paisatges al parc es conceben imitant la naturalesa i es 
defuig de qualsevol referència urbana, per exemple, minimitzant la presència d’edificacions i utilitzant per a les 
poques que s’hi havien d’instal·lar formes i materials que remetessin a instal·lacions campestres. 

Tot i la funció principal pretesa de proporcionar un paisatge idíl·lic i alternatiu a la ciutat que s’impregna en l’elecció 
de les formes, els materials i les referències utilitzades per al projecte, la proposta Greensward introduïa de manera 
excepcional un espai de passeig rectilini i geomètricament conformat, el Mall, amb l’objectiu d’acollir funcions de 
caràcter cívic, apuntant cap al centre del parc i definint una perspectiva cap al petit castell situat sobre el promontori 
Vista Rock.  

El projecte de Central Park en els seus estadis inicials representa la construcció d’un “buit natural artificiosament 
dissenyat, planejat per a ocupar el centre de la ciutat a l’espera de que el terreny cultivat i encantador que el 
circumdava fos transformat mitjançant l’extensió de la quadrícula” (Sennett, 1990:77). “Per a construir s’actuava com 
si es visqués en el no res”, fent servir com a suport una malla regular homogènia que no es veu pertorbada per les 
condicions geogràfiques del sòl en què s’implanta, i “per a resistir al món del constructor s’actuava com si no es 
visqués a una ciutat” (Sennett, 1990), construint paisatges idíl·lics i introspectius que negaven tota relació amb allò 
que els envoltava. 

L’equip format per l’horticultor Ignatz Pilat, l’enginyer de drenatges George Warning i l’arquitecte Jacob Wrey Mould, 
i dirigit per Olmsted i Vaux (l’un anomenat arquitecte en cap i l’altre el seu assistent sense que això signifiqués un 
major pes en la direcció d’Olmsted), treballaria de manera sostinguda en la construcció del parc fins a l’inici de la 
guerra civil americana l’abril 1861, i després d’aquesta interrupció van anar entrant i sortint de diferents càrrecs de 
responsabilitat en el desenvolupament del projecte fins a finals de segle.119  

Queden pocs dubtes, doncs, que la concreta proposta de formalització del parc a càrrec de l’equip dirigit per 
Olmsted i Vaux ha contribuït de manera decisiva a que Central Park exploti de manera expressa la seva condició 
urbanística com a espai de contrapunt equilibrant i sostenible de la intensitat urbana pròpia de la ciutat industrial. 
Aquesta condició del parc com a recurs deliberat que vengui a compensar, mitjançant la introducció d’usos 
necessaris però improductius, la intensitat urbana que la deriva mercantil de la ciutat capitalista promociona ha pres 
avui, 150 anys després de la seva construcció, un significat encara més rellevant quan el parc s’ha vist envoltat de 
gratacels, forma paradigmàtica de la densitat a les grans ciutats contemporànies. 

                                                                    
119 De 1862 a 1863 i entre 1865 i 1870 treballarien com a arquitectes de la Board of Central Park Comissioners. Entre 1871 i 1873 queden 
vinculats al Board of Public Parks. Amb el parc pràcticament acabat s’inicia una crisi econòmica i el 1875 es reincorporen. Olmsted plega 
definitivament l’any 1877 mentre que Vaux treballaria com a Landscape Architect de Nova York entre novembre de 1881 i gener de 1883 i entre 
gener de 1888 i la seva mort el novembre de 1895. 
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En definitiva, Central Park resulta un exemple ben expressiu d’una condició urbanística que comparteixen els grans 
parcs metropolitans, la que els situa com a espais necessari per a trobar a l’interior de les més ingents 
aglomeracions urbanes un lloc per al descans de tot allò que la intensitat urbana majúscula representa.   

 

 

IV.1.2.6. La interferència de la gran dimensió espacial en el cos compacte de la ciutat 

Tots els parcs centrals metropolitans suposen allà on estan un trasbals de les distàncies comuns entre les coses 
urbanes, trenquen les continuïtats habituals, separen parts de la ciutat entre si o interfereixen en la dimensió 
ordinària de les divisions del sòl. La gran extensió requerida per a que aquests parcs puguin exercir la seva 
responsabilitat col·lectiva a l’escala de la metròpoli en el seu conjunt amb caràcter central porta associada aquest 
conflicte de manera inevitable.  

Que el que hi passa a les vores resulti una atracció d’activitat urbana destacada és una manera de minimitzar els 
impactes negatius d’aquest conflicte, com també ho és la forma que pugui prendre la gran taca verda a l’interior del 
magma gris  intensament subdividit i interconnectat de la ciutat corrent, o la seva posició més o menys cèntrica. 

És clar que quan els grans parcs es situen en posició perifèrica, més que esdevenir una interferència, poden resultar 
una digna transició entre les parts més intensament ocupades i les àrees exterior, amb caràcter natural o d’intensitat 
urbana més decaiguda. Si es pren, per exemple, el cas del Cerro de San Cristóbal, a Santiago de Chile, es pot 
observar que la seva posició fa de mitjancera entre els barris que s’estenen fins als seus límits sud i sud-est i els 
espais naturals que queden més alterosos al nord i nord-oest. La presència del parc separa barris a llevant i a 
ponent d’aquest i aquesta separació es veu especialment accentuada per la orografia del Cerro, però es presenta 
com una transició qualificada entre allò més nítidament urbà i el territori exterior, que penetra en el cos de la ciutat 
mitjançant el parc. Així el parc pot resultar, més que una interferència, un límit o un espai de transició.  

A Ciutat de Mèxic, la presència del Bosque de Chapultepec qualifica de manera diferenciada les àrees urbanes al 
seu voltant, que van des de la ciutat més intensa situada a prop dels seus límits nord-est fins a les àrees de 
residència exclusiva formant teixits de densitat menor en les proximitats dels seus límits de ponent. Aquí, la 
separació que produeix el gran parc resulta una qualitat valorada per les classes altes, que troben en la distància 
arguments d’exclusivitat i de seguretat que els resulten apreciables (Fig. IV:68). Els grans parcs, doncs, posen 
distància entre parts de la ciutat, separant-les, i a vegades d’aquesta separació en resulta una qualitat urbana 
destacada, apreciada per motius variats que fomenten la instal·lació de formats urbans de diversa naturalesa.  

 

 

Fig. IV:68 Ciutat de Mèxic, Bosque de Chapultepec. Vista aèria de dues àrees urbanes properes al parc. Esquerra: Àrea d’usos mixtes a 
edificacions entre mitgeres dividides horitzontalment propera al límit nord-est del parc. Dreta: Les “Lomas de Chapultepec” és una àrea 
exclusivament residencial d’habitatges unifamiliars sobre grans parcel·les situada al límit nord-oest.   
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Fig. IV:69 Relació de parcs i la compacitat de la seva forma. 
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Tanmateix, quan els grans parcs es troben en posicions cèntriques o completament rodejats pel desenvolupament 
urbà intens, la compacitat de la seva forma resulta determinant en la definició de l’envergadura que pren el conflicte 
de la interferència dimensional (Fig. IV:69). Així, formes allargades com la del parc de València, que continguin una 
gran dimensió en una feixa de poca amplada, separen de manera menys traumàtica els barris a banda i banda que 
no pas ho fan formes més compactes com ara la dels parcs de París o de Berlín. A més, la compacitat de la forma 
també redueix la quantitat de metres lineals de perímetre disponibles per cada hectàrea de sòl, espai rellevant que 
pot atreure la instal·lació d’usos qualificats, i pot servir per a minimitzar l’impacte de la interferència. 

Però si hi ha algun cas en què la interferència de la gran dimensió produeix un conflicte particular digne d’explorar-
ne les diferents vessants és el cas del Central Park a Nova York, una peça de 350 hectàrees que desplega un 
perímetre de 10 kilòmetres en mig d’una matriu de mançanes que amb prou feines s’acosten a 1 ha. de superfície. 

El parc central és, per definició, un espai de gran dimensió dedicat a una funció singular. Inserit en trames urbanes 
en què la unitat mínima (la parcel·la o fins i tot la unitat mínima d’agregació, la mançana) té una mida molt inferior, 
planteja conflictes suggeridors derivats de la interferència dimensional que representa. En aquest context el parc 
central de Nova York expressa de manera singular el conflicte de la interferència dimensional en el “gra de la 
metròpoli”, en com aquesta gran dimensió interposada altera l’enteniment i funcionament de la malla de vies de la 
ciutat, modelant-ne la jerarquia i la qualificació d’aquestes, o en com afecta en les qualitats de les diferents àrees 
que separa. Tanmateix, la resolució actual d’aquest conflicte en el cas de Central Park aconsegueix, tot i separant, 
resultar atractiu per a les diferents parts i, a la seva manera, contribuir a la cohesió del conjunt pel fet de compartir 
les diferents parts el mateix espai de referència. 

La magnitud i sentit de la interferència que Central Park representa en el cos de Manhattan contribueix de manera 
decisiva i favorable a la llegibilitat de la metròpoli, afavorint l’enteniment del conjunt i resultant de gran ajuda per a 
l’orientació en el seu interior. Entre altres factors, com per exemple la propietat d’algunes vies de connectar amb els 
ponts i túnels que comuniquen l’illa amb les ribes contràries del Hudson i East River, el parc central de Nova York 
condiciona de manera determinant el funcionament i qualitats de la seva trama de vies urbanes. I és que la malla 
homogènia del pla de 1811 pren una singular jerarquització com a conseqüència de la presència del parc central al 
seu interior.  

Fent una ullada als carrers que travessen l’illa de riu a riu es pot veure com la presència de Central Park caracteritza 
singularment els de la part central de l’eixample. Els carrers entre el 60 i el 109 veuen interrompuda la seva 
continuïtat pel parc, resultant així diferenciats els que queden a llevant dels que queden a ponent. Així, aquests 50 
carrers prenen una identitat diferenciada, tenint inici a la vora dels rius i final a la tanca i el paisatge verd, com si 
fossin carrers transversals de dues ciutats simètriques, que tenen un front marítim i una esquena que dona a espais 
naturals. Cada una d’aquestes seccions resultaria amb dues franges qualificades per la seva proximitat a grans 
espais oberts, el riu o el parc, i una franja central de composició més regular.   

D’aquests 50 carrers per banda n’hi ha uns quants, 7 a llevant i 6 a ponent, que connecten amb les quatre vies que 
permeten travessar el parc amb mitjans rodats. Aquests, inevitablement, adquireixen un paper especial entre els que 
formen la malla, i un posició jeràrquica superior atès que carreguen amb la responsabilitat de d’acollir els tràfics 
entre les parts que el parc separa (East 65-66, E. 79, E. 84-85, E. 96-97, West 65-66, W. 81, W. 86, W. 96-97).  

Els carrers travessers defineixen amb el seu pas pel parc, cinc seccions diferenciades del mateix, però part de la 
innovació del projecte d’Olmsted i Vaux consisteix en la seva depressió en trinxera per a no interrompre la 
continuïtat de l’experiència paisatgística, ni permetre’ls entrar en conflicte amb altres tipus d’itineraris, ja fossin per a 
vianants, per a circular a cavall o en carrossa, tot conformant una xarxa de diferents tipus de vies especialitzades 
que mai es creuen a nivell. Així mateix, els carrers tranversals que passen tangents al parc pels extrems nord i sud 
adquireixen també un caràcter específic (Fig. IV:70).  
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Fig. IV:70 Diagrama de la qualificació diferenciada de les vies de la malla regular per efecte de Central Park 

 

A la primera secció del parc, pel sud, entre els carrers 59 i la primera travessera (corresponent als carrers 65 i 66), hi 
ha el zoològic, un llac, la pista de patinatge sobre gel, el carrousel, un gran prat habilitat per al joc de pilota (sobretot 
softbol, una versió de beisbol que es juga en un camp menor), el petit parc d’atraccions de Victoria Gardens i una 
petita seu d’un club d’escacs. La segona secció, en realitat, es pot dividir en dues parts, per allà on passa el passeig 
a l’altura del carrer 72. A la part meridional hi ha una àrea de gespa arbrada (Dense East Green), al lloc de l’antic 
casino hi ha l’àrea de jocs Rusey, el passeig del Mall travessa d’extrem a extrem el sector i al seu oest queden el 
gran prat per a actes multitudinaris, l’edifici Tabern on the Green i una petita àrea de jocs. En la subsecció 
septentrional, entre el passeig del carrer 72 i la transversal 79, hi ha l’estany formal Conservatory Waters, l’àrea 
accidentada i assilvestrada de The Ramble, amb el gran llac pel sud, amb el seu embarcador i l’edifici de lloguer de 
bots, i el memorial a John Lennon a Strawberry Fields. A la tercera secció, entre el carrer 79 i la tercera transversal 
(corresponent al carrer 85/86), destaquen el gran edifici del Metropolitan Museum i el gran lawn central habilitat per 
al softbol, però també s’hi troba el llac de les tortugues i el castell del Belvedere, el teatre a l’aire lliure, els jardins de 
Shakespeare i unes àrees de jocs menors. La quarta secció, entre els carrers 86 i 97, està clarament protagonitzada 
per la gran reserva d’aigua batejada en honor de Jacqueline Kennedy Onassis; tanmateix, al voltant d’aquest gran 
espai buit inaccessible es desplega una intensa activitat; el passeig que la rodeja és molt freqüentat per a 
l’entrenament d’aficionats a l’atletisme i per tot tipus de passejant i, inclús, per a assegurar un tràfic fluït, s’ha 
restringit a un únic sentit de gir obligatori; a l’extrem nord-oest hi ha el club de tenis, amb les seves 30 pistes 
construïdes sobre l’antic South Meadow. A partir del carrer 97 i fins a l’extrem de Harlem (carrer 110) cap més via 
travessa el parc; aquesta cinquena secció resulta la més gran, si bé es poden distingir dues meitats ben diferents; la 
primera, pel sud, està protagonitzada pel gran prat del nord, acompanyat per un prat menor i amb el North Meadow 
Recreational Centre al seu interior, un edifici amb vestidors col·lectius, sales polivalents i una sèrie de pistes de 
bàsquet; a partir d’aquí els accidents geogràfics defineixen un altre secció cap al nord; un barranc amb rierol i gorgs 
inclosos separa per una banda, un turó i una àrea alterosa i boscosa a l’oest i el gran llac de Harlem, amb la piscina i 
els jardins formals Conservatory a cada extrem de la seva forma de mitja lluna.          

Pel que fa les avingudes, del total de 16, dues queden interrompudes pel parc i dues més adquireixen una condició 
qualitativa singular en passar tangents a aquest. Resulten dos espais excepcionals a la ciutat per al passeig, en què 
hom pot recórrer fins a 4 kilòmetres en línia recta per la vorera enganxada a la tanca del parc sense trobar l’habitual 
interrupció del pas de vehicles a cada cruïlla. Així, tan les vores com les cantonades de Central Park són espais de 
característiques particulars a la malla.  
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Fig. IV:71 Plànol que delimita l’àrea que va rebre la repercussió dels costos d’adquisició del sòl de Central Park. 

Les avingudes cinquena i vuitena (Central Park West Av.) expressen intensament la condició de contrast que el parc 
aporta a la metròpoli, i en elles es fa palesa la competència per aquest espai. De fet, aquests solars són alguns dels 
més desitjats a tota la ciutat, i en els edificis d’apartaments que donen front al parc hi viuen les famílies més riques 
del país. En el moment de la seva construcció ja es va entendre que la introducció d’aquell espai obert enriquiria el 
sòls de les seves vores, fins i tot en valor econòmic, de manera que va repercutir-se el 32% del cost d’adquisició 
dels terrenys que avui ocupa Central Park sobre les parcel·les properes (Fig. IV:71).  

Al llarg d’aquestes vies de vora s’hi arrengleren diversos usos singulars. Aquesta circumstància es pot entendre com 
una versió urbana de la propietat de les vores advertida per Richard T.T. Forman, que assegura que en aquestes 
interfases o espais d’intercanvi s’hi produeix una riquesa afegida, amb qualitats pròpies i diferents d’aquelles que 
contenen cada una de les parts en contacte. Edificis emblemàtics com el de General Motors, Eldorado, les torres 
d’apartaments Schomburg Plaza, el Beresford, el Dakota, el Sant Remo o l’edifici Century; hotels com el Sherry 
Netherlands, el Pierre, el Majestic; coneguts clubs com el Metropolitan, o el Knickerbrocker; temples religiosos de 
tota mena com l’Emanuel, el de Heavenly Rest, el Convent del Sagrat Cor, la First Church of Christ Scientist, 
Unitarian-Universalist Church, Lutheran Church of the Holy Trinity; museus i centres culturals com ara The Frick 
Collection, el Metropolitan, el Guggenheim, el museu Jueu, el Cooper-Hewitt, el museu de la Ciutat de Nova York, la 
New York Historical Society, la Ethical History School... destaquen en aquestes vies de vora.      

Al final, aquesta interrupció del Central Park defineix el caràcter diferenciat de les diverses àrees entre les que fa de 
mitjancer. Al sud, al Midtown, s’hi aplega gran intensitat d’usos de negoci i els serveis turístics. A est i oest hi queden 
barris de to residencial de diversa qualitat i al nord queda el barri de Harlem amb un to més mixt, espai de referència 
per a la comunitat afroamericana de Nova York. 

 

 

Fig. IV:72 Diferencials de valor del sòl que tenen en la presència de central parc un motiu per a concretar-se. 



EL PARC CENTRAL A LA METRÒPOLI CONTEMPORÀNIA. Una definició crítica. 
 

200 

 

Fig. IV:73 Usos del sòl a Manhattan, 2011. Autoritat Metropolitana NYC, recurs on-line.  



IV. Composició i conflicte del parc central metropolità. 1.QUALITATS 

201 

En el cas de Nova York, els barris que separa i caracteritza el parc a llevant i a ponent (Upper East Side i Upper 
West Side) tenen un to més o menys similar. En altres casos, però, la distància interposada pel parc fa que les àrees 
urbanes a cada banda resultin amb riquesa molt variada. A Madrid, per exemple, a ponent del gran parc la separació 
del centre que provoca l’existència d’aquest ha estat valorada per les classes més benestants de la capital i ha 
promocionat el creixement de barris d’alt poder adquisitiu amb formats de baixa densitat ocupats per habitatges 
unifamiliars sobre grans parcel·les, formant en ocasions comunitats tancades amb vigilància, com és el cas del 
districte de Somosaguas.   

Altrament, si bé les xarxes de mobilitat en superfície es veuen alterades per la introducció de la gran parcel·la de 
Central Park, la traça de les línies de metro també respon a la seva presència. Les dues línies que recorren l’illa de 
nord a sud (verda i vermella) es desvien lleugerament en acostar-se al parc, especialment la vermella que al 
Downtown i al Midtown corre més centrada, per a agafar aproximadament l’àrea que passa centrada entre cada riu i 
el parc. Altres dues línies corren precisament per sota de la via de vora a ponent del parc. 

La diferència de mesura en la subdivisió del sòl és també una condició apreciable que a Manhattan s’expressa 
basculant entre extrems. Si bé cada gratacels de Nova York “és una ciutat dins d’una altra ciutat” i, així, la metròpoli 
esdevé “una col·lecció de ciutats-estat arquitectòniques” (Koolhaas, 1978), la gran magnitud de Central Parc el 
configura com a una secció censal completa dels Estats Units, la n. 143, amb només 18 persones residents segons 
el cens de 2000. El cas és que essent casi dues vegades més gran que Mònaco, i casi 8 vegades major que el 
Vaticà, tindria prou superfície per a esdevenir un estat sobirà. 

La gran dimensió dels parcs, que seria assenyalat com a perniciós per Jane Jacobs a la seva obra més cèlebre The 
death and life of great american cities. Segons Jacobs, els parcs de grans dimensions a les ciutats americanes  
constituïen el que anomena “buits fronterers”, equiparables a vies fèrries, autopistes urbanes o cursos fluvials entre 
altres. La gran dimensió de sòls dedicats a ús exclusiu descohesionen la vida urbana, “divideixen la ciutat en peces” 
i provoquen “la destrucció de veïnatges”. El dels grans parcs, però, es presenta com “un dels casos més senzills de 
corregir”, a través de l’estímul d’un ús especialment intens del seu perímetre (Jacobs, 1961). Les reflexions de 
Jacobs venen a criticar la situació de decadència en què entren els grans parcs nordamericans durant les dècades 
de 1960 i 1970, descuidats i generadors de conflictes de seguretat. Tot i així, la important activitat que es reuneix a 
les avingudes de vora  del Central Park, i l’atracció de la mescla d’utilitats que trobem al seu interior han restat 
vigència a les seves observacions, al menys pel cas particular de Nova York.   

A això hi va contribuir la controvertida acció del que va ser comissari de l’unificat Park Department de tot Nova York, 
nomenat per l’alcalde Fiorello Laguardia, entre 1934 i 1960, Robert Moses. Menys preocupat per les qualitats 
naturals i paisatgístiques dels parcs, i entenent-los sobretot com llocs adients per a l’oci actiu, va impulsar una sèrie 
d’adicions de continguts tot i mantenint l’estructura original del parc central. Va fer construir la Tavern on the Green, 
pistes d’handbol, àrees per a patins de rodes, sorrals, diamants de beisbol, s’enderroca el Conservatori (104st. - 
5av.), s’ubica una nova entrada al carrer 61 amb la 5a avinguda, i s’obre el Parc Zoològic. Malauradament, durant la 
seva estada com a comissari la superfície de parcs a Nova York es va ampliar casi tres vegades però el finançament 
no ho va fer amb correspondència, amb la consegüent davallada de manteniment del parc central. Però si totes 
aquestes accions han estat sovint interpretades com a un flac favor a la integritat del projecte d’Olmsted i Vaux, i a 
una pèrdua d’actius estètics i morals del verd, el funcionament actual del parc ens els ha de fer interpretar com a 
unes incorporacions positives pel que fa a la cohesió de la ciutat. Els nens dels barris que els parc separen juguen 
junts a les pistes de beisbol, i 25 milions de vistes anuals, atretes moltes per alguna de les utilitats que Moses hi va 
implantar, fan trontollar la tesis del buit fronterer de Jacobs.  

Aquestes observacions, venen a il·lustrar algunes de les problemàtiques associades a la interferència de la gran 
dimensió que els parcs metropolitans representen i algunes maneres en què esdevé la seva resolució en contexts 
concrets. Sigui com sigui, sembla que aquesta és una condició urbanística que tots els grans parcs han d’afrontar i 
resoldre a la seva manera. 
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IV.1.2.7. Un mosaic de serveis i varietats de diversitat compatible  

Els parcs van començar a ser alguna cosa més que jardins públics a base d’ampliar el seu registre d’atributs, 
incorporant successivament requeriments que es desvetllen rellevants per a la construcció de la seva condició 
urbana (cfr. II.1.5). Els espais lliures verds de les ciutats serien requerits successivament per a noves utilitats, com 
ara els usos lúdics incorporats històricament als jardins anglesos des de principis del segle XVIII, la instal·lació 
d’importants institucions naturalístiques com són els jardins botànics o els parcs zoològics, la introducció 
d’instal·lacions esportives especialment impulsada a principis del segle XX, o la incorporació de la cultura, 
l’espectacle i l’entreteniment educatiu de la ma de l’exemple donat pels grans esdeveniments internacionals (cfr. 
II.2). D’aquesta manera, al llarg del temps han anat variant, i tendint a incrementar-se, les utilitats que un gran parc 
de qualitat pot oferir a les ciutats què en disposen.  

Aquesta introducció de requeriments, que empeny a la definició d’espais especialment habilitats per a respondre-hi, 
s’afegeix a la pròpia naturalesa complexa de les construccions humanes amb el verd, tendents a la diversitat i a 
formalitzar-se a base de contraposar àrees boscoses amb àrees de prats, d’estendre làmines d’aigua o de crear 
ambients i escenes diferenciades, buscant a vegades definir espais que permetin la introspecció i d’altres que 
estimulin la reunió. Així és que el parc aniria prenent aquesta condició variada cada vegada amb més força. 

La condició polifuncional dels grans parcs era una qüestió plenament acceptada ja a mitjans del segle XIX. Valgui 
l’exemple del que Ildefons Cerdà considera, en el seu tractat d’urbanística general, que ha de contenir un parc 
d’esbarjo de qualitat: ni més ni menys que “diversions de tota mena” que abasten el camp de la història, de 
l’entreteniment, l’espectacle o la divulgació de les ciències, afegides al passeig i a l’espai per al descans (cfr. II.3.3). 
Altrament, aquesta sol·licitació d’utilitats variades rebria un impuls decisiu a partir del segle XX quan, de la ma del 
moviment modern, es pretendria oferir en grans espais accessibles a traves de mitjans de transport variats “mil 
oportunitats de sana activitat i útil relaxament per a l’habitant de la ciutat” (Carta d’Atenes, 1942).  

D’aquesta manera, els parcs més antics van anar incorporant aquests nous atributs successivament en la mesura 
que els va ser possible, i la constatació de la seva eficàcia es veuria recollida en parcs posteriors, que consoliden 
com a propis de l’arquetip del parc d’esbarjo aquells atributs que s’havien demostrat més sòlids fins aquell moment. 
Al final, els parcs han anat prenent com a consubstancial una condició urbanística polifuncional i, als parcs centrals 
metropolitans, la gran dimensió ha estat un impuls cabdal per a portar el recurs de la diversitat espacial i d’utilitats a 
les més altes cotes.  

Sigui com sigui, aquestes qüestions de diversitat programàtica tenen una empremta rellevant en la constitució física 
dels grans parcs. L’habilitació funcional de l’espai del parc, per a fer que diferents àmbits puguin acollir les diverses 
sol·licitacions del programa, a vegades altament especialitzades, promociona la definició d’àrees diferenciades, la 
delimitació de recintes i la construcció d’espais edificats especialitzats. Tot això es conjuga amb l’habilitació d’un 
patró de sendes de comunicació entre unes i altres àrees, adequades a diferents mitjans i velocitats, creant 
ordenacions en planta que remeten al patró del mosaic. 

De mosaics n’hi ha de molts tipus (Fig. IV:74). Són de naturalesa diferent si són de peces petites o més grans, de 
peces de dimensió similar o de gra molt variat, si hi ha pocs colors diferents o n’hi ha molts. Al mosaic del parc, a 
més, hi ha peces amb límits permeables i d’altres amb límits tancats (fronteres i límits, cfr. Sennett, 2011), hi ha 
veïnatges compatibles i d’altres més conflictius. Si entenem que les peces del mosaic del parc estan repartides 
sobre un fons verd, que d’altra banda també seria susceptible de ser subdividit en ambients o hàbitats, diferenciarem 
també entre mosaics de peces més juntes o més separades (Fig. IV:75), tal vegada amb diferent tendència a 
l’agrupació o a la dispersió, ordenades segons patrons geomètrics o de distribució més confosa. Repassant els 
patrons en mosaic d’alguns dels casos d’estudi es poden identificar algunes d’aquestes variacions.  
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En el cas de Berlín, l’expressió de la polifunció confia especialment en el paper de l’arquitectura i presenta una 
distribució que tendeix a rodejar el bosc. A més de les peces arquitectòniques, el mosaic de Tiergarten té una altra 
divisió en peces majors com són el zoològic a l’extrem sud-oest, l’àrea d’edificis administratius del govern i la 
cancelleria en el sector nord-est, el Fòrum cultural al sud-est, o l’àrea amb el desenvolupament residencial al nord-
oest, on la arquitectura torna a ser la protagonista de la caracterització que pren aquell espai. 

A Madrid, a primer cop d’ull destaca la gran àrea de monocultiu de verd, però en una visió més propera es detecta el 
patró en mosaic a l’extrem sud-est, on es concentra tota la diversitat programàtica del parc. També destaca a 
Vancouver una gran unitat verda, i la resta d’utilitats es concentren i agrupen en tres àrees fàcilment accessibles des 
de la ciutat. A Montreal, en canvi, allà on la muntanya donava lloc a que el parc compartís espai amb un cementiri o 
àrees d’institucions acadèmiques, la condició de mosaic és quelcom que el projecte d’Olmsted mira de diluir en 
l’espai que queda per al parc pròpiament dit, amb la introducció de mecanismes que pretenen aconseguir la 
continuïtat entre els diferents espais que les condicions de la orografia defineixen. Diferentment, a Hamburg, el 
programa del parc incorpora diversitat d’espais adaptats a diferents requisits i troba en la racionalitat de la geometria 
una guia eficaç per a ordenar-los adequadament i per a emfatitzar algunes particularitats de la seva composició.  

 

Fig. IV:74 Deu mosaics. JF 

El Bois de Boulogne de París, després de la re-sistematització que a mitjans del segle XIX va adaptar-lo al nou ús 
de parc públic, i amb aportacions de diverses intervencions de transformació i complement posteriors, es presenta 
com un contenidor d’activitats i utilitats diverses, atractives per a públic de preferències diferents i que, al final, 
prenen constitució física prou variada i especialitzada. Aquest fet no resta vigència a l’enteniment del parc com a 
entitat urbanística única sinó que és expressiu de la seva condició complexa i mixta. 
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L’exemple de París és un bon lloc on explorar aquesta propietat dels parcs centrals metropolitans en tant que, en el 
seu cas, el lloc, el projecte i l’espai resultant ofereixen una resolució particular a la qüestió de la polifunció com a 
atribut de la seva composició. Al Bois de Boulogne, resulten rellevants per a l’enteniment d’aquesta qüestió els 
antecedents històrics que hi van anar establint amb el temps unes certes pautes germinals de diversitat compatible, 
la precisa relació de l’espai del parc amb la ciutat al seu voltant que estableix una sèrie d’agrupacions de les 
diverses utilitats i altres materials urbans,120 o el paper exercit per l’arquitectura com a recurs de primer ordre per a 
la definició i expressió de la varietat. Altrament, també s’hi observa un conflicte propi dels grans parcs com és la 
convivència de l’espai públic obert de lliure accés amb la delimitació de recintes autònoms, a vegades amb accés 
restringit i/o de pagament. 

 

Fig. IV:75 Continuïtat del verd a deu mosaics. JF 

La diversitat formal, i sobretot la funcional, al cos del parc central és quelcom que ve heretat des que s’introdueix de 
manera embrionària al concepte de jardí durant el romanticisme. Abans, els “jardins a la francesa”, els quals es pot 
assumir que van néixer com a complement exterior dels chateaux de la noblesa durant el segle XVII (Boudon, 1990), 
tot i contenir sovint un complex patró de parterres de dibuix variat, es dissenyaven per a oferir una treballada foto 
fixa amb una funció que destaca abastament per sobre les demés: la mera contemplació, com a activitat lúdica 
gratificant, d’un artefacte bastit amb finalitats estètiques (Fig. IV:76). Tanmateix, a l’interior dels més rics i de més 
gran dimensió, s’hi especialitzaven àrees, es bastien racons per a la introspecció, i es treballava en la creació 
d’atmosferes diferenciades, amb el joc d’ombres, materials, aromes, o l’ús de l’aigua.  

                                                                    
120 La disposició de les varietats al parc ens permet relacionar-les i agrupar-les en les coses del Sena, les coses de la muralla, les dels Camps 
Elisis, les de les Portes, etc. 
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Els tractats d’estètica del segle XVIII, com ara els de Hogarth o Burke, haurien influït en una certa re-fundació de l’art 
dels jardins que posa en valor atributs com la varietat o la complexitat. És precisament l’observació de la natura la 
que informa de l’existència d’una bellesa que rau en la varietat, i la complexitat comença a valorar-se estèticament 
en tant que “condueix la mirada cap a una espècie de cacera capritxosa que proporciona plaer a l’esperit” (Hogarth, 
1753). Més endavant, l’establiment de la nova categoria estètica entre allò bell i allò sublim per part de Sir Uvedale 
Price, allò pintoresc, reclama una nova manera d’experimentar l’espai de parcs i jardins, proposant un goig estètic 
dilatat en el temps, una experiència total guiada per un itinerari deambulant que va descobrint a l’observador una 
successió d’escenes diverses, variables entre allò pastoral i allò més dramàtic. Des de llavors, la construcció de 
paisatges artificials prendria una ascendència cap a la diversitat, cap a l’oferiment del major número possible 
d’escenes i situacions. Quan, a més d’això, en aquests paisatges s’hi afegeixen requeriments urbans i espai per a 
pràctiques pròpiament urbanes, la variabilitat acaba esdevenint una qualitat consubstancial del concepte de gran 
parc d’oci públic. 

 

Fig. IV:76 Vista dels parterres del Jardí de Versalles, des de la Galeria dels Miralls. JF. 

Als grans parcs vuitcentistes, la trobada d’aquesta nova concepció, la de l’experiència estètica dilatada en el temps, 
juntament amb la introducció de requeriments propis de la vida urbana contemporània, orienta l’enteniment 
d’aquests grans parcs com a espais de diversitat i variabilitat. Al cas del Bois de Boulogne, l’aplicació de l’estètica 
d’allò pintoresc per part del projecte d’Alphand, per a l’adequació del bosc a la nova condició pública i recreativa, hi 
introdueix de manera intencionada aquest valor de la diversitat, però cal veure com la història prèvia del lloc ja hi 
havia establert unes certes pautes de diversitat compatible.  

El que en origen havia estat un bosc únic en què el rei dels francs Dagobert caçava óssos durant el segle VI va ser 
donat, en part, per Chilpéric II a l’Abad de Saint Denis l’any 717. Aquest el va fer parcel·lar per a vendre’n les 
diferents porcions resultants a diverses comunitats religioses, fent del bosc un conjunt de peces de propietaris i usos 
variats. No seria fins quatre segles més tard que el rei Felip August (r. 1180-1190) compraria el bosc reunificant-lo 
de nou i establint-ne els límits precisos. L’any 1220 Lluís VIII va cedir els drets d’ús del bosc propietat de la corona a 
l’Abad de Moint-Matre. Episodis posteriors com la instal·lació de l’Abadia de Longchamp entre la part més 
aforestada i el riu Sena l’any 1256, o la construcció de la petita església Boulogne-la-Petite l’any 1315 serien els 
primers signes al bosc d’una tendència a la diversitat, i el seu emplaçament motivaria l’obertura de diversos camins 
rectilinis a través d’aquest, per encàrrec pel rei Lluís XI a l’agrimensor Olivier le Daim (Derex, 1997:225-229).  
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Durant els s. XVI, diverses construccions bastides en diferents punts del bosc per al gaudi d’aquest per part de la 
corona consolidarien el seu rol polifuncional. La construcció del Castell de Madrid (1527) a l’oest del parc 
encarregada per Francesc I per a servir com a residència d’estiu, i de l’Alberg de caça de la Muette (1572) per ordre 
d’Enric III, consolida el paper del bosc ja delimitat amb una tanca perimetral (1568) com a espai mitjancer entre 
enclavaments d’utilitat diversa. Al seu interior, l’activitat principal, quasi exclusiva, era la caça recreativa, però les 
rutes obertes a través servien per unir les diferents portes i conduïen a l’església, a l’abadia, a l’alberg o als castells. 
Tanmateix, va ser també notable l’explotació del bosc per a l’extracció de fusta destinada a la construcció naval i 
altres empreses de la corona, fet que va motivar l’establiment de diverses lleis i ordenances per a la gestió de la 
massa forestal fins que la tala d’arbres fou prohibida l’any 1784.  

Va ser durant el segle XVIII quan van obrir-se la majoria de rutes a través del bosc que venien a connectar els 
diferents llocs al seu voltant. Els seus noms les delaten com a vies eficaces de relació entre dos punts coneguts i 
identificables: l’Allée de Boulogne a Passy o la Route de Longchamp a la Muette. També va anar colonitzant-se el 
bosc amb l’establiment d’utilitats diverses. El castell de Bagatelle (1711), una granja de faisans a la Muette (1765), el 
teatre Ranelagh (1772), o un segon castell a Bagatelle (1775) són alguns d’aquests complements.  

Altrament, també hi van succeir diversos esdeveniments rellevants que anaven demostrant les bones aptituds del 
lloc com a receptacle d’activitats de variada naturalesa, com ara els recitals de setmana santa que oferia 
Madmoiselle La Maure des de 1727 i que aplegaven multituds a la plana de Longchamp, o les curses de cavalls que 
van tenir lloc a la Plaine des Sablons l’any 1779. Tots aquests antecedents van anar consolidant la condició 
polifuncional del Bois de Boulogne, a través de la construcció de dotacions diverses i de la celebració d’activitats 
variades i, tot i que gran part d’elles van ser destruïdes durant la revolució, van establir-hi unes pautes de diversitat 
germinals que el projecte de mitjans del XIX recolliria i potenciaria (Fig. IV:77, IV:80). 

 

 

Fig. IV:77 París, “Bois de Boulogne - État ancien”. Plànol de l'estat previ al projecte vuitcentista aixecat per l'equip d'Alphand i publicat 
a Les Promenades de París. (Alphand, 1867-1873). 
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Així, comptant amb aquests antecedents que confirmaven 
una tendència a la polifunció, el projecte que a mitjans del 
s. XIX havia de condicionar aquell bosc per a que 
esdevingués el parc d’esbarjo públic més prestigiós de la 
gran capital no faria més que potenciar aquest caràcter 
heretat amb una injecció notable de complexitat guiada per 
les noves tendències estètiques d’aplicació als parcs i 
jardins paisatgístics a la moda, i per la voluntat de dotar 
París d’una sèrie d’instal·lacions especialitzades a l’altura 
d’una capital puntera (Fig. IV:80).  

Entre els atributs del projecte d’Alphand que aprofundeixen 
en el caràcter variat del parc, la introducció de l’aigua com 
a element compositiu amb formes variades resulta un 
recurs de primer ordre. Introdueix l’element líquid en forma 
de llacs (Lac Inférrieur, Lac Supérieure, Mare de Saint 
James, Mare d’Armenoville), estanys (Etang des Tribunes, 
de Sursenes, de Longchamp), petits rierols, i fins i tot 
cascades artificials, en un desplegament de recursos de 
gran envergadura. També treballa la qüestió de la 
complexitat a través de les plantacions, que es composen 
amb espècies de molt variada forma, talla, color i 
procedència.  

Ara bé, si hi ha algun factor que destaca com a promotor 
de la condició de mosaic és, potser, la disposició al seu 
interior d’algunes àrees funcionals específiques com la 
dedicada a les curses de cavalls i els seus espais de servei 
a la plana de Longchamp, com l’àrea per a patinar sobre el 
petit llac gelat al Centre des Patineurs, com el Pré Catelan, 
la mostra zoològica del Jardin d’Acclimatation, o la 
col·lecció botànica (cfr. IV.2.1.5). La disposició d’aquests 
diferents recintes funcionals especialitzats, juntament amb 
els elements d’aigua de diversa condició, contribueixen a 
configurar un sistema complex articulat mitjançant una 
xarxa de rutes de traçat sinuós que venia a substituir 
l’anterior entramat de vies rectilínies, deixant l’Allée de 
Longchamp i la de la Reine Marguerite com a úniques 
traces que es conserven de l’estat inicial. 

La conceptualització del parc com a mosaic d’utilitats 
diverses va ser represa a finals de la dècada de 1970  per 
l’Atelier Parisien d’Urbanisme en l’estudi i projecte de 
readaptació del Bois de Boulogne, que es presentaria al 
número 18 de la publicació París Projet (1978). En l’anàlisi 
de la problemàtica destaca el reconeixement del parc com 
a mosaic d’espais de condicions diferents, en funció de la 
seva publicitat, de la seva accessibilitat (Fig. IV:78), o de 
morfologia del verd que composa l’espai (Fig. IV:79).  

  

Fig. IV:78 París, Bois de Boulogne. Recintes d’accés limitat i 
concessions. (AA.VV. Paris Projet, 1978:35). 

 

Fig. IV:79 París, Bois de Boulogne. Àrees segons tipus de verd 
majoritari: prats, vivers, boscos, jardins formals. (AA.VV. Paris 
Projet, 1978:52). 
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Fig. IV:80 París, “Bois de Boulogne - État actuel”. Plànol il·lustratiu del resultat de les transformacions a càrrec d’Alphand (1867-1873). 
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Fig. IV:81 (pàgines anteriors) París, Bois de Boulogne. Dibuix interpretatiu. JF 
El plànol del Bois de Boulogne pretén expressar la condició de mosaic del parc central. Es poden distingir diferents recintes al parc segons les 
seves restriccions d’accessibilitat o la publicitat de la seva gestió (recintes d’accés limitat i de propietat privada, recintes d’accés periòdic, d’accés 
pagant, exclusius per a serveis de manteniment, altres serveis en concessió). D’aquests recintes alguns van quedar ja delimitats en el projecte 
d’Alphand cap a 1870 i l’especialització del seu àmbit ha arribat fins avui (per a expressar-los s’han il·lustrat segons venen definits en el projecte 
en qüestió). Fins i tot alguns d’ells van merèixer la redacció d’estudis de detall (veure Pré Catelan i Jardin d’Acclimatation). Altres recintes s’han 
definit a posteriori (s’il·lustren amb la traça del plànol topogràfic actual). El que queda entre aquests àmbits especialitzats, les àrees verdes de 
lliure accés, es descompon en unitats de bosc (verd fosc), prats (verd clar), i cossos d’aigua (blau), en una mescla artificialment equilibrada. A 
través d’aquesta pasta de morter entre les tessel·les del mosaic s’hi dibuixen xarxes de vies (blanc) serpentejants que connecten els recintes 
entre si.  
 

S’identifiquen diferents unitats espacials en funció de la seva utilitat: de freqüentació quotidiana; àrees de passeig, 
desplaçament i transició;  boscos protegits de l’activitat intensa; i les àrees de la vora del Sena amb un caràcter de 
llera colonitzada per utilitats recreatives i complementàries de l’hipòdrom. En l’apartat de la publicitat i accessibilitat 
dels diferents espais del parc es diferencien: recintes d’accés limitat i de domini privat (30,5 ha.); recintes d’accés 
periòdic (94 ha. hipòdrom); recintes amb accés de pagament (57,5 ha.); espais vedats per a la repoblació forestal 
(65 ha.); espais exclusius de la mobilitat (11,5 ha.); i altres espais en concessió de diversa naturalesa (el jardí 
d’aclimatació, cafès i restauració 3,9 ha.; equipaments esportius 33,4 ha.; i altres 14 ha.).     

La constatació d’aquesta realitat, la que diu que el funcionament del gran parc públic requereix sovint la restricció 
d’accessibilitat a determinades àrees, o la cessió de la gestió a iniciatives privades i concertades, fa que alguns 
autors plantegin la qüestió com un símptoma de que la publicitat del parc està actualment en retrocés. Segons els 
seus arguments, el gran número de concessions de serveis, la introducció d’activitats de pagament que conformen 
recintes tancats, o el cada vegada més usual finançament mixt contribueixen a un clima de “creixent privatització” de 
l’espai del parc (Beardsley, 2008). 

Un cas que, com el de París, presenta una 
acusada constitució polifuncional i de mosaic de 
recintes, es pot trobar ben a prop. La muntanya de 
Montjuïc és a l’oest de la ciutat vella de Barcelona, 
a tocar del mar, entre la plana de la ciutat i el delta 
del Llobregat. Actualment està rodejada pel barri 
del Poble Sec, el port de mercaderies, la Zona 
Franca, el barri de Sants i té el seu accés més 
conegut a la Plaça Espanya, en el punt de 
contacte del parc amb l’Eixample. Abasta una 
superfície de 400 hectàrees per a una població 
aproximada de 1,6 milions d’habitants a la ciutat i 3 
milions a la regió metropolitana.  

Durant el segle XIX la muntanya de Montjuïc no 
era precisament percebuda com a espai urbà 
estimable atesos, entre altres motius, els mals 
records vinculats a la funció militar que residia al 

seu cim, el fet que no fos de domini públic, i que 
l’aprofitament primari en canteres i horts fos l’ús 
dominant del sòl. La colonització de la part de la 
muntanya que quedava del costat de la ciutat amb 
usos propis d’un parc capital no s’iniciaria fins que 
va ser declarada d’utilitat pública l’any 1914. Poc 
després, amb la celebració de l’Exposició 
Internacional de 1929 com a esdeveniment catalit- 

Fig. IV:82 "Plan of the Phoenix Park 1830", sense signar. (McCullen, 2009). 
Com es veu en el cas de Dublín, altres parcs s’han constituït històricament 
com a contenidors d’alguns recintes especialitzats i d’accés restringit. En el 
seu cas, a l’interior de Phoenix Park es delimiten quatre àrees: “Viceregal 
Demesne”, “Under Secretary‘s Demesne”, “Cief Secretary‘s Demesne”, 
“Hibernian School”.    
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Fig. IV:83 Barcelona, Parc de Montjuïc. Esq.) Recintes i àrees funcionals especialitzades. Dta.) Àrees de lliure freqüentació. DUOT-UPC i 
DOM arquitectes (2007). 

 

zador, s’iniciarien les primeres obres d’adequació de la muntanya a l’ús de parc. Aquesta va ser una contribució 
significativa per a que els ciutadans de Barcelona reconeguessin Montjuïc com a espai urbà i, mitjançant el passeig 
des de les fonts fins a Miramar, contemplessin la imatge de la ciutat des de la muntanya. L’èxit d’aquest primer 
esdeveniment hauria pesat en la precipitació de les coses per a que durant l’Olimpíada de 1992 s’apostés 
decididament per situar a la muntanya la imatge associada a l’esdeveniment. Amb el pas d’aquest, i mantenint el 
rumb de les accions escomeses des de llavors cap al mateix objectiu, s’ha anat dotant de major caràcter públic a la 
muntanya.  

A més de jardins històrics i temàtics de gran atractiu, entre els que destaca el Jardí Botànic de la ciutat, els passejos 
paisatgístics i els valors mediambientals, la muntanya ofereix un seguit de serveis i instal·lacions per a l’oci actiu en 
un mosaic dens i variat. Al parc hi trobem una àmplia oferta cultural entre la que destaquen el Recinte Firal, el 
MNAC (un dels museus més importants del país), la Fundació Miró, el Caixa Fòrum, el Teatre Lliure-Mercat de les 
Flors, o el Teatre Grec a l’aire lliure. El Castell, obra principal de l’arquitectura militar de Catalunya, és des de fa poc 
un nou espai de la ciutat per a la cultura. També hi trobem diversos centres docents, entre els que destaca l’INEFC 
dedicat a la formació de professionals en el camp de l’esport. I és que l’esport té un paper cabdal a la muntanya, 
especialment des de la celebració dels jocs. Hi trobem, a més de l’Estadi Olímpic i el Palau Sant Jordi (ambdós han 
estat i són l’escenari de competicions esportives de primer ordre internacional), diverses piscines, pistes d’atletisme, 
de beisbol, de tenis, futbol i poliesportives, la hípica municipal, espais per a l’escalda, etc. 

Montjuïc ha exercit un paper de recurs agraït per a objectius diversos, i així s’ha constituït, malauradament, a 
vegades com si fos un calaix de sastre per a la ciutat. “Amb l’excepció de la coherència buscada a l’Exposició 
Internacional o a l’Anella Olímpica, per exigències del guió de cada moment, a la resta van ser una suma de 
circumstàncies vinculades a l’esdevenir de la muntanya les que vindrien a explicar el perquè de les coses” (Martín-
Ramos, 2007). Així, Montjuïc ha quedat marcat per una certa mescla de funcions, com una suma de recintes 
dedicats a diferents usos o activitats. L’atomitzada divisió de l’espai actua en contra de les qualitats del parc i de 
l’enteniment de la muntanya com a tal. Per a la salvaguarda de la seva constitució unitària, la continuïtat ambiental i 
la fluïdesa entre àmbits són camins a seguir als quals ja apunten els últims projectes redactats per a la muntanya.97 

                                                                    
97 Veure el projecte de transferència tecnològica per a la redacció d’un Pla d’Usos de la Muntanya de Montjuïc (2007), a càrrec del DUOT-UPC 
amb la col·laboració de DOM arquitectes.  
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Com s’ha avançat, tots els parcs, especialment els més grans i variats, són 
susceptibles d’esser considerat com un mosaic. Només entre les unitats 
bàsiques que composen el seu paisatge podríem distingir, al menys, diferents 
tipus d’espais oberts, definits per diferents tipus d’ocupació per part de la 
matèria vegetal, diferents formats i funcions de cossos d’aigua, i una sèrie 
d’estructures edificades. Aquestes són algunes de les peces que, mesclades 
de particular manera, composen una unitat variada al servei d’usos urbans de 
la més alta condició.   

Els gràfics següents exploren la composició de dotze casos com a mescla de 
boscos, prats, cossos d’aigua i edificacions (amb les àrees pavimentades 
associades a usos especialitzats), posada negre sobre blanc. Permeten 
descobrir com aquests patrons de mosaic expressen algunes de les 
particularitats més rellevants que formen part de la identitat pròpia de cada 
parc. 

 

Fig. IV:84 Dotze mosaics. Cossos d'aigua. JF. 

L’aigua és un element present a tots els parcs centrals del món, si bé ho és 
amb diferent protagonisme, amb diferents formats i per a funcions diverses. 
Rius, rierols, canals, llacs, estanys, zones humides i dipòsits de reserva es 
combinen per a formar sistemes integrats, efectes compositius, patrons 
d’ordre i donar resposta a requeriments del programa del parc. Entre els 
casos extrems d’Amsterdam i Adelaida hi ha tot un univers de diversitat de 
protagonisme dels cossos d’aigua als parcs centrals (Fig. IV:84). 

En diversos casos trobem presència d’aigua d’origen geogràfic. A Adelaida, a 
Berlín, a París o a Philadelphia els principals rius de la ciutat formen part de la 
composició del parc central, com a Londres ho fa l’antiga traça d’un afluent 
del Tàmesi. Parcs establerts a illes o penínsules gaudeixen dels beneficis del 
contacte amb l’oceà (Vancouver, Sant Petersburg). 

També hi ha lloc per a cossos d’aigua amb vocació de contribuir al control del 
drenatge del sòl, de les inundacions, o a la consolidació i estabilitat de sòls 
baixos. Destaca en aquest camp el sistema de canals de drenatge 
d’Amsterdam que serveix per a mantenir secs i lleugerament elevats els sòls 
del parc i que venien a substituir l’antic sistema de polders que configurava el 
terreny prèviament. També a Sao Paulo els llacs existents es situen sobre els 
antics cursos de drenatge d’aquell indret i contribueixen a fer dels antics sòls 
pantanosos un terreny ferm i apte per a que hi arreli la vegetació. A Sant 
Petersburg els llacs del centre de la illa Kretovsky tenen la mateixa funció, i a 
Vancouver, la llacuna del sud resulta de la creació dels dics de llevant i 
ponent que van permetre consolidar l’istme que convertia l’illot de Stanley 
Park en una península connectada amb el centre de la ciutat. 

Tanmateix, la funció més explotada amb la disposició de làmines d’aigua és la 
creació d’efectes paisatgístics per a la contemplació. En aquest sentit, trobem 
un grup de cossos líquids que beuen d’una mateixa tradició paisatgística, 
llacs de formes diverses amb illes al seu interior com ara el gran llac del Bois 
de Boulogne, el llac de St. James Park, els del Bosque de Chapultepec o els 
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del parc central de Bogotá. D’altra banda, també es poden trobar estanys 
formals amb traçat geomètric, com ara el de Kensington Gardens a Londres, 
o el petit estany Conservatory Waters al sud-est de Central Park. 

La pràctica d’esport és una altra utilitat de les làmines d’aigua. Si bé trobem 
algunes làmines d’origen geogràfic que exerceixen aquesta funció, com per 
exemple el llac Serpentine de Hyde Park històricament lligat a la pràctica de 
la natació, o cossos de drenatge com el Poel d’Amsterdam que s’utilitza a 
l’hivern per al patinatge sobre gel, hi ha una sèrie de làmines expressament 
construïdes i traçades per a pràctiques esportives determinades. Destaquen 
en aquest sentit els canals de rem de l’Amsterdamse Bos i el parc de Sant 
Petersburg, però podem trobar grans piscines públiques a Nova York o a 
Amsterdam i algunes làmines expressament construïdes per al patinatge 
sobre gel. També trobem un altre grup de gossos d’aigua construïts com a 
dipòsits de reserva a Vancouver, a Nova York o a Philadelphia.  

 

Fig. IV:85 Dotze mosaics. Boscos. JF. 

Entre el verd dels parcs es poden distingir les àrees arbrades i boscoses dels 
prats oberts (Fig. IV:85, IV:86). Cada un d’aquests formats compta amb unes 
propietats particulars que els fa adients per a unes o altres funcions. Mentre 
els boscos contribueixen a la sensació de natura autèntica i resulten agraïts 
per al passeig a través, especialment en climes calorosos, els prats són 
espais òptims per a la trobada, el descans, l’activitat col·lectiva i els banys de 
sol especialment apreciats en climes freds. 

La combinació d’uns i altres defineix la particular composició de cada cas. 

Especial dominància de les àrees aforestades trobem a parcs com els de 
Vancouver, Ciutat de Mèxic o Berlín, en llocs on el bosc era un atribut 
preexistent i el principal motiu per a que fos designat parc central de la ciutat. 
El parc es concep en aquests casos com el bosc existent amb la introducció 
d’algunes clarianes projectades per a acollir algunes activitats recreatives i la 
instal·lació d’edificis per a l’oci col·lectiu.  

També domina el bosc a Amsterdam tot i que allà sigui un artifici construït no 
sense esforç. Precisament la manca de boscos al país dels sòls sota el nivell 
del mar promouria la concepció del parc central com un espai especialment 
aforestat, on el bosc esdevé el principal atribut qualitatiu i exclusiu del lloc. 
També domina el bosc a Nova York, construït com a artifici amb l’objectiu 
d’aconseguir a l’interior del parc àrees obertes totalment rodejades d’arbres 
que amaguessin la ciutat al seu voltant. 

Altres parcs presenten una combinació més equilibrada entre prats i boscos. 
Destaca especialment en aquest sentit el parc de París, on s’estableix un 
equilibri deliberat i projectat entre les àrees obertes i les més aforestades. 
També hi ha un cert equilibri a Londres, si bé allà resulten més apreciats els 
prats oberts que permeten prendre el sol als londinencs els pocs dies de l’any 
que aquest llueix sense núvols al davant.  
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 A Sant Petersburg, un parc format per tres illes, trobem boscos massius a 
dues d’elles i menor presència d’arbres a la tercera i més equipada per a 
activitats recreatives. 

Cal esmentar la diferència que hi ha entre boscos transitables, nets de 
sotabosc, com els de Berlín o Philadelphia, i altres boscos de tarannà més 
natural i no aptes per a la circulació de persones fora dels itineraris habilitats 
com en els casos de Vancouver i Amsterdam. 

Així mateix, pel que fa als boscos, no es tracta només de quantitat, sinó de 
continuïtat. Si bé en un cas com Londres, en què els boscos són minoritaris, 
aquests es conformen en pocs paquets compactes, trobem altres casos en 
què la mateixa quantitat d’arbres es disposen en petits grups repartits arreu 
del parc com en el cas d’Adelaida o Bogotá, si bé en aquest últim trobem una 
unitat compacta al nord que correspon al Jardí botànic.  

 

Fig. IV:86 Dotze mosaics. Prats. JF. 

Els prats apareixen sovint com a negatiu de l’espai ocupat per les àrees 
boscoses (Fig. IV:86). És especialment així en parcs com el d’Amsterdam, 
Berlín, Nova York, Mèxic o Philadelphia. Es tracta de parcs on el bosc és 
protagonista i els prats es conceben com a espais oberts deliberadament 
entre la massa aforestada, per a acollir usos de trobada i oci col·lectiu, a més 
d’esdevenir espais ideals per a la contemplació de l’excel·lència dels boscos 
que els envolten.  

La disposició d’aquestes clarianes pren una condició especialment ordenada 
als parcs d’Amsterdam i Nova York, formant un sistema continu que 
estructura la composició del parc en el primer cas, i entres grans àrees 
(Sheep Meadow, The Great Lawn i North Meadow) centrades una a cada 
secció del parc, en el segon. 

En altres casos, com ara Londres, Bogotá i Adelaida, el prat és el suport bàsic 
que acull algunes àrees aforestades. A Londres i Bogotá, la verdor dels prats 
de gespa escau amb el clima humit i plujós del territori i són una fidel 
representació del sòl en estat natural al camp britànic i a la sabana 
colombiana respectivament. A Adelaida, en canvi, el prat natural és més sec i 
no tan verd. 

S’observa, doncs, una gran variabilitat en la combinació d’àrees arbrades i 
espais de prat, que van des de la presència anecdòtica de prats al parc de 
Ciutat de Mèxic fins al motejat d’arbres al parc d’Adelaida, passant per casos 
especialment i deliberadament equilibrats com el de París. 

Aquestes diferències responen més a opcions de projecte que no pas a 
qüestions de clima o paisatge local. Si bé en alguns casos la configuració 
particular del verd del parc és fidel al tipus majoritari de paisatge local 
(Vancouver, Londres, Berlín, Bogotá), es poden trobar casos en què aquesta 
relació resulta totalment negada i invertida (Amsterdam). 
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Fig. IV:87 Dotze Mosaics. Boscos. Distribució topo-
geogràfica. JF. 

Com s’observa a la imatge, les diferències en 
els patrons de distribució de boscos i prats no 
es poden atribuir directament a les coordenades 
ni altituds de les diferents ubicacions que els 
parcs ocupen (Fig. IV:87, IV:88). 

Es compta amb un panorama prou variat de 
posicions geogràfiques al globus: un exemple 
en posició gairebé equatorial, dos parcs en les 
franges tropicals, i la majoria de casos 
s’apleguen a les latituds intermèdies dels dos 
hemisferis, si bé algun cas s’atraca més als 
cercles polars. La majoria de casos es troben a 
cotes baixes respecte el nivell del mar, però 
trobem tres parcs ubicats a altituds 
considerables, Sao Paulo (800 m.s.n.m), Ciutat 
de Mèxic (2.230 m.s.n.m.) i Bogotá (2.550 
m.s.n.m.).   

La major o menor presència de boscos i prats 
no es pot relacionar directament amb les 
condicions d’altimetria i latitud que sí afecten el 
clima.  
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Fig. IV:88 Dotze Mosaics. Prats. Distribució topo-
geogràfica. JF. 
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Fig. IV:89 Dotze mosaics. Edificació i àrees pavimentades associades. JF 

Si bé el verd i l’espai lliure són protagonistes de la composició dels parcs 
centrals, també hi ha lloc per a edificacions que contenen algunes de les 
utilitats d’oci. Tanmateix, fins i tot en els casos en què hi ha més presència 
d’estructures construïdes, aquestes tenen un paper de suport que resulta poc 
significatius en termes de superfície ocupada. Tanmateix, l’arquitectura és 
motiu d’ordre cabdal a l’espai urbà i pot també ser-ho en algunes àrees 
d’aquests grans parcs. 

Entre els casos extrems d’Amsterdam i Vancouver, per la poca presència 
d’edificis, i Sao Paulo, on l’arquitectura pren major protagonisme, hi ha tot un 
ventall de diferents nivells d’ocupació (Fig. IV:89). 

Destaca, però, la gran dimensió d’alguns edificis que s’ubiquen als parcs. 
Grans arenes esportives (l’Oval d’Adelaida, el Coliseo de Bogotá, l’estadi 
Kirov de Sant Petersburg, el gran Sports Centre d’Amsterdam o el gimnàs i 
l’estadi d’Ibirapuera), espais especialment pavimentats per a les curses de 
cavalls o vehicles a motor (París, Adelaide), grans museus (Metropolitan de 
Nova York, Nacional d’Antropologia i el Castell de Chapultepec a Mèxic, 
Pavellons de mostres a Ibirapuera, Museu d’art de Philadelphia), grans 
recintes per a espectacles (Auditori nacional de Mèxic, Auditori d’Ibirapuera, 
Festival Centre d’Adelaida) i grans seus d’institucions públiques (els edificis 
administratius de Berlin, el complex de Los Pinos a Mèxic, l’edifici de 
l’Assemblea legislativa de l’estat de Sao Paulo o el Buckingham Palace a 
Londres) troben un espai adient per a desplegar les seves extenses 
estructures enmig del gran espai obert del parc. 

Aquests grans edificis per a usos col·lectius centrals es combinen amb altres 
estructures de dimensió menor, petits pavellons, edificis de serveis variats i 
espais per a la cultura i l’espectacle de format menor. En tots ells, l’estàndard 
de qualitat arquitectònica tendeix a ser exigent i fins i tot es poden trobar 
obres de destacat interès.  

La poca presència d’arquitectura és sovint una qüestió deliberada. A Nova 
York, tret de la incorporació posterior del Metropolitan Museum, la poca 
presència d’arquitectura era una qüestió que ja F.L. Olmsted defensava per la 
necessitat de fer del parc un espai oposat a la ciutat, i les poques edificacions 
introduïdes busquen un cert camuflatge entre el bosc (edificis de serveis sota 
la trinxera del carrer 86, North Meadow Recreative Center) i pretenen oferir un 
cert aspecte rústic (Tavern on the Green, Belvedere Castle). A Vancouver, 
per la seva banda, el tarannà del parc com a protecció i conservació d’un 
bosc existent explica la poca intervenció arquitectònica, i a Amsterdam 
l’arquitectura s’esplaia en la construcció del propi parc i no en la construcció 
d’edificis. 
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Fig. IV:90 Dotze mosaics. Aigua, boscos, prats i edificació. JF 

En efecte, la combinatòria d’aquests quatre descriptors bàsics de la 
materialització de l’espai (cossos d’aigua, boscos, prats, edificacions) 
composa ja per si sola un ric i variat mosaic, amb qualitats i propietats 
particulars a cada cas que defineixen la seva identitat pròpia (Fig. IV:90). 

En les relacions formals i dimensionals que s’estableixen entre aquests 
espais, en la proporció en què cada un s’expressa, en la dominància d’un o 
altre, és on es descobreixen molts dels trets que diferencien uns parcs dels 
altres. 

Sobre aquest patró característic, estrictament material, s’hi poden superposar 
altres repartiments del sòl en base a altres paràmetres, com ara la funció 
majoritària, la publicitat / accessibilitat, o la responsabilitat de la seva gestió, 
per exemple. 

Al capdavall, els parcs centrals prenen aquesta condició de mosaic d’espais 
de condició i utilitat variada, però compatibles i mesclades per a construir una 
unitat d’excepcional valor per a la satisfacció de l’oci metropolità en les més 
diverses i excel·lents expressions. En les particularitats de la mescla hi ha 
gran part de les oportunitats d’èxit del parc central que en resulta i per a la 
seva expressió amb identitat singular. 
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IV.1.2.8. Una concentració funcional especialitzada  

La concepció de les utilitats que un gran parc podia proporcionar a les grans ciutats s’enriqueix al llarg de la història i 
arriba en ple segle XX a una condició característicament multifuncional. Esport, cultura, espectacles, entreteniment, 
continguts didàctics de tota mena, institucions de l’administració pública, espais per a la conservació i divulgació de 
les ciències botàniques o zoològiques, etc., s’havien demostrat en experiències anteriors com a continguts propis 
dels grans parcs en diferents coordenades (cfr. II.1.5 i II.3.3). 

Tot i això, alguns parcs vindrien a demostrar que no totes aquestes utilitats són necessàries per a composar amb 
èxit un parc d’oci atractiu i amb rol preferent. Contràriament, casos com el d’Amsterdam avancen que el parc central 
metropolità pot resultar adequat com a espai de concentració d’alguna de les funcions observades en concret, 
diversificant els modes i expressions que en el moment contemporani aquesta funció hagués pogut prendre. La 
proposta del gran parc metropolità modern és la d’un paisatge que respon a un programa concret format bàsicament 
per la demanda d’espais oberts adients per a pràctiques esportives i de recreació activa a l’aire lliure de tota mena. 

El bosc d’Amsterdam deixa intuïr que  es pot ser parc central sense recórrer a antecedents històrics, a la 
representació de poders públics, al patrimoni i l’equipament cultural, a altres continguts d’ordre espiritual, al valor 
singular de l’arquitectura i ni tan sols a uns cànons estètics recognoscibles (cfr. IV.1.3.5). El bosc d’Amsterdam i el 
seu projecte estan mancats de tot això, i d’alguns d’aquests recursos se’n desmarca ben conscientment. Pretén 
formalitzar-se de manera honesta com a un paisatge apte per a un programa d’activitats de lleure a l’aire lliure en 
què hi ha molta construcció i molt poca edificació (Fig. IV:91).  

Tant el fet de que al parc no hi hagi espai per a la representació dels poders i institucions públiques com tampoc per 
a l’equipament cultural, més enllà d’un petit teatre-auditori a l’aire lliure, es poden explicar per la bona disposició 
d’aquests tipus d’utilitats a l’interior de la ciutat preexistent en el moment en què es va planificar la construcció de 
l’Amsterdamse Bos. Els usos representatius dels poders col·lectius tenen magnífiques seus al cor d’Amsterdam (el 
palau reial, l’església, la borsa...) així com es comptava ja amb prestigioses instal·lacions culturals establertes durant 
la segona meitat del XIX, entre les que destaquen el gran teatre del artistes Holandsche Schouwburg i el 
Rijksmuseum, sense comptar altres espais menors a l’interior de la ciutat antiga o sobre els bulevards que van 
substituir les antigues muralles. D’aquesta manera, l’equipament cultural no ocuparia espai entre els requeriments 
del nou parc 

La seva constitució tampoc ofereix, com sí feien històricament els parcs paisatgístics, un desplegament d’espais 
escenogràficament composats per a acompanyar tot tipus d’experiències introspectiva en contacte amb la natura. 
“El parc es presenta (en la pròpia propaganda de la inauguració del parc) com un lloc on l’individu pot compartir la 
vida pública”. Això no vol dir que al costat de les activitats i de la construcció del bosc com a procés no 
s’ensenyessin en aquests mateixos pamflets les possibilitats d’experimentar la solitud en determinats espais del 
parc, però segons Berrizbeitia (1999) “el Bos proposa l’emancipació dels individus privats a través d’atorgar-los un 
rol públic”. I és que a l’interior del bosc del parc central d’Amsterdam no hi ha racons singulars dissenyats per a 
aquest tipus de funcions. De fet, la taca de boscos és només transitable pels estrictes passejos i la resta es defineix 
simplement com a espai forestal sense altres atributs afegits. 

Com s’ha exposat, algunes d’aquestes mancances poden explicar-se per la condició planificada del parc en base a 
unes demandes concretes i numèricament quantificades. L’enteniment del parc modern com a resposta que 
solventa aquestes necessitats racionalment establertes, i del paisatge com a resultat dels processos específics 
necessaris per a la seva producció, juntament amb les idees sobre la vida urbana contemporània del Moviment 
Modern, precipiten un tipus de parc central molt singular. 

I és que aquestes absències no resten valor central al parc. Al contrari, mostren el potencial que pocs ingredients 
poden tenir per a composar un parc amb aptituds de centralitat metropolitana quan aquests són de qualitat singular i 
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es concentren les modalitats d’oci més apreciades. Amb dimensió adient i una bona oferta i disposició d’espais per a 
la recreació activa es conjuga un espai en què els elements del paisatge no tenen valor en si mateixos, però sí en 
tant que poden ser utilitzats.  

Així, resulta que les activitats esportives i recreatives, per si soles, poden acabar contribuint a l’establiment d’un 
valor de centralitat si s’ofereixen, com és el cas, de manera variada i amb qualitat d’excel·lència en totes elles. El 
canal de rem té prestacions d’estàndard olímpic, s’ofereixen fins a 300 hectàrees de pistes esportives per a diferents 
pràctiques, i el llac De Poel, a l’extrem sud-est del parc, resulta durant l’hivern una magnífica pista de patinatge 
d’unes 50 ha. A més, les sinèrgies del parc han portat a acumular en diversos indrets del seu límit de llevant unes 60 
ha. addicionals d’espais esportius en terrenys d’Amstelveen, així i com destaca l’establiment, a l’extrem nord-est i 
connectat directament amb l’entrada principal al parc, del complex poliesportiu Sportcentrum Amstelpark dedicat 
especialment al tenis sobre una parcel·la de 35.000 metres quadrats, amb fins a 21 pistes exteriors de terra batuda i 
uns 10.000 m2 d’instal·lacions cobertes entre pistes gimnasos i altres serveis.  

D’altra banda, els diferents molls esportius ubicats a les vores del Nieuwe Meer (un a la vorera nord, un a l’oest, un 
al sud i el més important a llevant) resulten també un gran atractiu en tant que aquest mar interior connectat a la 
xarxa de canals navegables de la ciutat i de la regió és apte per a la navegació recreativa i té unes condicions 
difícilment millorables per a aquesta activitat.  

 

Fig. IV:91 Planimetria general del Amsterdamse Bos (c. 1955). 
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Fig. IV:92 (pàgines anteriors) Amsterdam, Amsterdamse Bos. Dibuix interpretatiu. JF. 
El parc d’Amsterdam representa l’artifici, la transformació absoluta del sentit i condicions del lloc amb l’objectiu de propiciar el creixement d’un 
bosc plantat. Destaca al plànol, per aquest motiu, la superposició del traçat del parc sobre la forma del sòl precedent. Crida l’atenció el contrast 
entre les formes i lògiques que guien els dos patrons. Les divisions rectilínies que formen lots de sòl allargassats, característiques dels pòlder són 
substituïdes per traces ondulants i serpentejants. Ni tan sols les ordenacions lineals existents al patró actual s’orienten en cap cas amb les 
preexistents. L’antic sistema de drenatge, consistent en una malla atapeïda de fins canals, es substitueix per un sistema únic, també amb traçats 
ondulants i conformant cossos d’aigua de major amplitud per a explotar-ne diversos efectes paisatgístics o funcionals (llacs i canal de rem). El 
que no queda ocupat pel bosc, destaca com a espai especialment habilitat per a un programa funcional concret. 

   

 

En el moment de la construcció de l’Amsterdamse Bos, el desenvolupament de la pràctica esportiva havia 
experimentat ja un amplíssim desplegament en els seu tipus i expressions, i per aquest motiu el parc experimentaria 
un conjunt de variants per a la satisfacció d’aquesta utilitat en totes les seves varietats, amb l’objectiu de contribuir 
de la millor manera a l’enriquiment de l’esbarjo popular a la ciutat. Potser aquesta condició és la que hereta més 
clarament del corrent Alemany en la construcció del parc del poble, del qual n’és un exemple reeixit i comparable el 
Stadtpark d’Hamburg projectat per Fritz Schumacher. Al parc d’Hamburg la geometria seria qui col·laboraria a 
ordenar de manera eficaç tot un variat repertori d’espais condicionats que pretenia no deixar sense resoldre 
qualsevol demanda de recreació que pogués sorgir en una ciutat d’aquella magnitud, des de l’oci de multituds fins a 
les activitats esportives de tot tipus. 

El projecte de Schumacher contribuiria a definir amb major claretat les pautes del Volkspark, que s’estendrien per 
altres ciutats alemanyes. Aquests trets comuns del parcs construïts allà durant les primeres dècades del segle XX 
serien establerts per diversos crítics competents com ara Ludwig Lesser: “No només haurien d’estar condicionats 
per a passejar, com tradicionalment ocurria, i contenir alguns camps de joc de menor o major mesura, sinó que 
també,  conforme al seu propòsit haurien de disposar de grans camps accessibles per a tothom. Només llavors 
serien font de vida per al poble alemany. Joc i esport haurien de poder practicar-se allà en totes les seves formes” 
(Lesser, L., cit. a De Michelis, 1990:405). 

La diversitat d’utilitats del parc central d’Amsterdam giren totes al voltant de la recreació activa: passejos i rutes 
ciclistes, amplis prats per a jocs informals, camps per a clubs i altres esports organitzats, espais per a la pràctica del 
rem esportiu, la vela, i la natació, espais per al patinatges, i per baixar el turó artificial en trineu, una escola hípica 
amb la seva pista de salt, un vedat de cérvols, un laberint, camps per a prendre el sòl, un teatre a l’aire lliure, 
restaurants, parades de refrescs, una granja, un arborètum, un viver, un càmping i un alberg. 

No hi ha lloc reservat per a museus, conjunts escultòrics que recordin la història o instal·lacions per a grans 
espectacles col·lectius. Tanmateix, tot i la disposició d’aquestes múltiples activitats recreatives excel·lents, el valor 
del verd segueix essent l’atribut que major prestigi atorga al lloc. Segons enquestes publicades pel Departament de 
parcs de la ciutat el 60% dels residents d’Amsterdam diuen fer servir l’Amsterdamse Bos una mitjana de 7 dies a 
l’any i hi realitzen estades curtes d’entre 1 i 3 hores, i gairebé tots es refereixen a la natura com una de les raons 
principals per la que anar-hi. 

Tanmateix, l’exemple de l’esport i la recreació activa no s’ha d’interpretar com l’única concentració funcional que pot 
composar un valor singular de parc central metropolità. Es podrà veure com, a Pequín, el contingut històric, cultural i 
de memòria col·lectiva propi del seu centre buit d’activitats privades és l’atribut quasi exclusiu que fa que d’aquella 
realitat diferent de la morfologia urbana majoritària prengui condició ambigua, de singularitats, i que hi escaigui per 
aquest motiu la denominació de parc (cfr. IV.2.2.3).  

De la mateixa manera, el cas de Tòquio exemplifica la possibilitat de tematizar de diferent manera els diversos parcs 
de la ciutat. A Tòquio hi ha un gran parc per a cada funció: un parc de museus, un parc de temples i enclavaments  
rellevant per a pràctiques espirituals, i un parc per a espectacles esportius amb l’equipament més punter. 
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Fig. IV:93 Tòquio, i els seus parcs interiors. 
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La ciutat, fundada entorn el castell d’Edo a finals del segle XII i estratègicament situada per al comerç marítim i 
terrestre en la punta d’una badia on desemboca un riu navegable,  va créixer i es va desenvolupar així i com ho faria 
una gota d’oli a partir d’un nucli que avui és buit (cfr. IV.1.2.2) (Fig. IV:51). El castell i la petita ciutat inicial passarien 
per diverses transformacions i canvis de cabdill, i seria a partir de l’arribada al castell de Tokyugawa l’any 1591 que  
començarien els primers plans ambiciosos per a la seva reconstrucció i expansió que vindrien a assegurar la 
grandesa de la ciutat a partir que fou nomenada seu del govern militar l’any 1603. Així, Edo es convertiria en una 
ciutat vertaderament important a través d’una ràpida transformació que la va convertir en la major del món a principis 
del segle XVII, comptant ja llavors amb més d’un milió d’habitants. I és que, a part de l’atracció exercida per la ciutat 
com a centre comercial, un sistema de regles implantat per Tokyugawa obligava a famílies de nobles, un gran 
nombre de servents, comunitats religioses i guerrers a mantenir la seva residència a la ciutat per llei. En els seus 
inicis, Edo seguiria un model de creixement orgànic amb una estructura lligada al castell i una mescla de barris 
variats ordenats sobre l’estructura de la parcel·lació dels antics arrossars. Propensa als incendis i a les grans 
reconstruccions, els traçats amb retícula començarien a substituir progressivament els teixits antics enrevessats fins 
a substituir-los gairebé en la seva totalitat cap a principis del segle XVIII. Els terrenys del castell i la ciutadella es 
convertiren en el Palau Imperial del Japó, traslladat des de Quioto a la nova Tòquio, després de la restauració Meiji 
(1866-1869).  

La ciutat de Tòquio té, doncs, un gran buit al seu centre d’unes 170 hectàrees, de les quals 100 (Jardins Fukiage, 
Palau imperial, i Plaça d’armes) només estan obertes al públic 2 dies a l’any, mentre que les 71 restants (Jardins de 
l’Est i parc Kitomaru) són avui parc públic. A més d’aquests espai obert que representa la història de la ciutat i el 
país, accessible des d’arreu de la metròpoli a través de l’estació de tren central, la ciutat compta avui amb tres altres 
grans espais de parc públic lligats a sengles estacions de tren: a l’oest del Palau Imperial, hi ha el parc Yoyogi i el 
parc Shinjuku Gyoen; al nord, el parc Ueno, amb estació amb el mateix nom, és el parc de la cultura amb 
nombrosos museus i annex a la zona universitària; entre el parc de Shinjuku i el Palau Imperial hi ha una altra gran 
extensió de jardins d’unes 85 ha. reservada a ambaixades i seus governamentals, avui tancada al públic. Amb tot, 
Tòquio compta amb aproximadament 600 hectàrees de grans espais lliures, de les quals al menys 400 són obertes 
al públic, al centre d’una gran ciutat que avui ocupa unes 220.000 ha. i en la que viuen prop de tretze milions 
d’habitants. 

L’espai obert del Palau Imperial, ofereix utilitats diverses als seus espais oberts al públic. Al parc de Kitanomaru, al 
nord del recinte tancat, s’ofereix una zona de pícnic molt utilitzada pels treballadors del centre, es poden fer 
passejos en barca pel canal, hi ha el Museu de la Ciència i la Tecnologia, i el Nipon Budokan Arena, escenari dels 
grans concerts de música i campionats nacionals de diverses arts marcials. Als Jardins de l’Est hom pot gaudir de la 
contemplació d’un autèntic jardí japonès i compta amb grans explanades de gespa. 

El Parc Ueno, que abasta una superfície aproximada de 85 hectàrees, està en terrenys de l’antic emplaçament del 
temple Kan’eiji, construït per a vigilar el castell d’Edo pel nord-est, i que fou enderrocat durant la Guerra Boshin 
(1868,1869). El seu nom oficial, Ueno Onshi Koen, que significa Regal Imperial Parc Ueno, dona compta del seu 
origen com a concessió territorial imperial a la ciutat de Tòquio l’any 1924. Situat al districte Taito-ku, a uns quatre 
kilòmetres al nord del Palau Imperial, i servit per l’estació de tren Ueno, llinda per l’oest amb la zona universitària de 
la ciutat. És sens dubte el parc de la cultura de la ciutat. La seva dotació principal és el Museu Nacional de Tòquio, 
però també hi trobem el Museu Nacional d’Art Occidental, el Museu Nacional de Ciències Naturals i el Tokio 
Metropolitan Art Museum. A més hi ha una antiga sala de concerts, varis santuaris i capelles, i el zoològic de la 
ciutat. 

El Parc Yoyogi, en terrenys d’una antiga base militar en què tingué lloc el primer vol amb èxit d’un avió japonès l’any 
1910, prendria un caràcter d’enclavament per a pràctiques de tipus espiritual des que l’any 1920 s’hi construí el 
Santuari de Meiji, dedicat als esperits de l’Emperador Meiji i la seva esposa. L’edifici original va ser destruït durant la 
Segona Guerra Mundial i reconstruït l’any 1958. Més endavant, l’espai obert de Yoyogi va resultar un lloc 
d’oportunitat per a ubicar-hi algunes de les dotacions construïdes en motiu de la olimpíada de 1964. Després de 
l’esdeveniment, l’any 1967, les 160 hectàrees de sòl disponibles van passar a ser parc públic, ubicat al districte 
Shibuya-ku, a cinc kilòmetres al sud-oest del Palau Imperial i a pocs metres de l’estació de tren Yoyogi. El parc 
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ofereix espais ideals per a la relaxació i els diumenges s’omple de gent que hi va a tocar música, practicar arts 
marcial, etc. Compta també amb un circuit per a passejos en bicicleta i la possibilitat de llogar-ne, així com amb 
l’únic tancat específic per a treure gossos sense lligar de Tòquio. Al bell mig del parc hi ha el Santuari de Meiji amb 
un bosc d’unes 70 ha. que el rodeja i que serveix als habitants de la ciutat com a lloc per a la meditació. A l’interior hi 
trobem el Museu del Tresor de l’Emperador, i el Meiji Memorial Picture Galery. A l’oest del parc hi ha els edificis de 
la vila olímpica amb les residències per a esportistes i al sud hi trobem l’àrea esportiva amb pistes descobertes 
d’atletisme, futbol i el Yoyogi National Gymnasium amb la seva característica coberta sospesa projectada per Kenzo 
Tangue per a acollir-hi proves de natació i salt. En aquesta zona sud hi ha també una plaça on s’hi celebra un 
mercat regularment. 

El Parc Shinjuku Gyoen, amb una superfície de 60 hectàrees i uns terrenys annexes amb equipament esportiu que 
abasten 50 ha. més, està situat entre els districtes Shinjuku-ku i Shibuya-ku, a quatre kilòmetres al sud-oest del 
Palau Imperial. Els terrenys que ocupa havien estat originalment de la residència de la família Naito, i posteriorment 
passarien a mans de la casa imperial. Avui i des de 1949 és un parc públic de tall eclèctic, amb zones que recorden 
el formalisme francès, àrees de paisatgisme tipus anglès i altres de tradicional japonès. És un parc ideal per al 
descans i la contemplació del cirerers florits. En els terrenys annexes pel sud hi trobem importants edificis esportius 
vinculats a la olimpíada com el Tokio Metropolitan Gymnasium, l’estadi de beisbol Meiji Jingu, i l’Estadi Olímpic de 
Tòquio entre altres instal·lacions per a la  pràctica del tenis i altres esports. 

Vegi’s, doncs, que en el cas de Tòquio, diferents aspectes de l’oci metropolità com són la cultura, la relaxació o 
l’esport (com a activitat de pràctica o com a espectacle d’entreteniment), es concentren en diferents parcs de gran 
dimensió, cada un d’ells associat a una d’aquestes vessants de l’esbarjo urbà. Es tracta allà d’una concentració 
funcional especialitzada i sectorial, repartida en diferents parcs.  

Al final, cada ciutat resol les seves necessitats d’espai per a l’oci a la seva manera, però els parcs centrals es 
demostren com a elements que ofereixen solucions centralitzades molt competitives en aquest aspecte. La 
concentració en espais singulars d’algun tipus d’aquestes utilitats resulta una manera molt eficaç de contribuir a 
l’ordre a la metròpoli i a la satisfacció de necessitats d’oci a escala metropolitana a l’altura del seu prestigi capital.   

Fig. IV:94 Tòquio, parcs Yoyogi, Shinjuku Gyoen, Kitanomaru (Palau Imperial). GGM. 



EL PARC CENTRAL A LA METRÒPOLI CONTEMPORÀNIA. Una definició crítica. 
 

236 

 

IV.1.2.9. Un espai lliure amb vocació multiescalar 

La concepció de l’espai lliure multiescalar, que es fa especialment visible a través de l’observació de la constitució 
interna d’alguns casos d’estudi, es refereix a les propietats que permeten que aquests grans parcs responguin a 
objectius i necessitats de diversa entitat, amb atenció a requeriments de diferent envergadura que van des d’allò 
més local fins a allò més general, de l’oci de barri quotidià fins als esdeveniments que atreuen el conjunt de la 
ciutadania i els habitants de territoris propers, per exemple. La condició multiescalar al·ludeix: a la seva capacitat de 
contribuir a la construcció de la metròpoli des d’una visió del conjunt sense per això desatendre la resolució del 
detall, de l’adequat encaix amb els barris pròxims o de l’aportació d’utilitats per a la satisfacció de necessitats 
específiques d’aquestes àrees urbanes; a les aptituds de l’espai del parc per a respondre a les diverses dimensions 
de la metròpoli, a vegades adaptant-se amb el temps, amb diferents mesures dels espais que el composen per tal 
d’adequar-se a unes o altres necessitats; al que fa que aquests espais pretenguin contribuir al manteniment de 
l’ambient de la ciutat en el seu conjunt, alhora que tenen cura de la conservació ecològica d’espais localitzats, etc. 

Que al gran parc central s’hi jugui un partidet entre veïns d’un barri alhora que s’hi reuneixen gran quantitat 
d’aficionats a aquest esport, vinguts d’arreu del territori per a presenciar un partit de competició professional, és un 
exemple il·lustratiu de com aquests espais treballen a diferents escales. Servei local i servei metropolità es 
conjuguen en una unitat urbana complexa. 

El gran espai obert i les responsabilitats urbanes i metropolitanes d’escala diversa formen un binomi sòlid per a la 
definició de la condició urbanística del parc central metropolità.  

Tal vegada un dels casos que millor il·lustra aquest argument és el Fairmount Park de Philadelphia, especialment 
pel reforç que suposa a aquesta qüestió la seva composició com a conjunt d’espais adherits amb el temps, amb 
constitució específica que venia a respondre, en cada moment, a requeriments d’ordre divers desvetllats en diferents 
etapes de l’expansió de la metròpoli. 

Així, part de la configuració del parc com a espai lliure multiesclar li ve a Philadelphia per la seva designació del sòl 
a tongades durant el segle XIX, amb successives incorporacions que vindrien a millorar l’artefacte del parc així i com 
s’anaven construint la ciutat i creixent les seves necessitats, sol·licitacions i expectatives (cfr. IV.1.3.2). 

Aviat les intervencions hidràuliques de F. Graff, potser el germen de Fairmount Park, es van complementar amb una 
àrea de jardins (1835) i es van adquirir sòls de protecció de la llera del riu en terrenys propers (Lemmon Hill 
s’adquireix l’any 1844 i s’obre definitivament al públic com a parc a partir de 1855) (Fig. IV:95). Les expectatives 
d’expansió de la ciutat cap a mitjans de segle, quan la urbanització ja havia ocupat majoritàriament la graella de la 
ciutat central, i la perspectiva de celebrar un esdeveniment de ressò internacional (Centennial Exhibition, 1876), van 
promoure l’adquisició de més i més espaiosos sòls a ambdues lleres aigües amunt de la primera intervenció. A la 
riba oest, designada com a parc a partir de 1867, s’hi bastirien les instal·lacions per a l’esdeveniment expositiu, 
mentre la riba est seria utilitzada per a noves millores en el sistema d’abastament d’aigua de boca per a una ciutat 
que no parava de créixer, amb la disposició allà de la East Park Reservoir (Fig. IV:96).98 Cap a finals de segle, 
prefigurant-se ja una metròpoli que acabaria per sol·licitar els sòls de la vall de Wissahickon, serien adquirits i 
incorporats a la institució de Fairmount Parks els terrenys propers a la conca d’aquest afluent del Schuylkill que 
resultaven decisius per a la qualitat de l’aigua de la zona en què era captada per a la seva distribució a les llars de la 
ciutat (Fig. IV:97).  

                                                                    
98 Aquesta instal·lació recorda per la seva forma i dimensió la reserva anàloga del Central Park de Nova York. 
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Fig. IV:95 Philadelphia, Fairmount Park. Planta de l'entorn dels "waterworks" per F. Graff que mostra l'extensió de terrenys municipals 
el 1851. (White, 1975:17). 

La consolidació del gran parc com a element d’utilitat d’escala metropolitana el va fer valedor d’una nova relació 
directe amb el centre de la ciutat. Des de l’espai de plaça central definit al plànol de fundació de W. Penn, avui 
ocupat per l’ajuntament de la ciutat, s’obriria una via-parc en diagonal que connectava directament amb l’inici més 
urbà del parc. La Ben Franklin Parkway és l’única via diagonal en tota la malla ortogonal de vies que formen el 
centre de la ciutat, i s’estén des de Logan Circus fins a l’eix de l’edifici del nou museu d’art, que acomodaria la 
institució desplaçada des del Memorial Hall (des dels terrenys urbanitzats per a acollir l’exposició més allunyats del 
centre) fins a l’emplaçament actual a sobre del turó de Fairmount, ocupant el lloc dels antics dipòsits clausurats a 
partir de 1909 (Fig. IV:98). 

Aquesta nova via, del projecte de la qual se’n responsabilitzaria directament la Fairmount Park Association, venia a 
obrir una perspectiva del parc central des del mateix centre de la ciutat, rematada per la presència en l’alt del nou 
museu. Com si pretengués fer penetrar una llenca del parc a l’interior del teixit urbà del centre, el projecte de 
Jacques Gréber (1918) concep la via com a bulevard acompanyat de jardins, fonts i estàtues, disposant dobles 
fileres d’arbres elegantment espaiats. La seva proposta de via-parc culminava a la plaça Logan Circus (ordenada ja 
al pla de Penn com una de les cinc places del traçat) on la presència de fonts i brolladors venia a celebrar la 
connexió amb el riu. Sobre el nou passeig s’ordenarien diversos edificis d’utilitat col·lectiva com ara els jutjats, la 
biblioteca central de la ciutat, el Franklin Institute, la Catedral de Sant Pere i Sant Pau o l’Acadèmia de Ciències 
Naturals.  
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Fig. IV:96 Philadelphia, Fairmount Park, plànol que mostra la delimitació aprovada del parc per acord de l'assemblea municipal l'any 
1868. (White 1975:18). 

D’aquesta manera, els diferents espais que anirien constituint el parc central, amb la seva composició diferenciada i 
caràcter específic, venien a aportar solucions particulars a necessitats de la metròpoli de diferent escala. 

Amb la constitució que pren durant les primeres dècades del segle XX, el Fairmount Park acaba comptant amb 
espais d’escala diversa. Completava el centre urbà amb la plaça Logan Circus, de mesures i perfil clarament urbans 
(com a centre de barri central), i el passeig de Franklin Parkway (com a passeig de centre urbà). Disposava d’una 
àrea de proximitat al centre com a espai verd que centralitzava les necessitats d’esbarjo bàsiques a l’entorn de 
Lemmon Hill, on s’hi aplegarien les activitats més sol·licitades com ara els clubs de rem, els centres d’informació, el 
museu d’art de la ciutat i l’inici de diversos passejos al llarg el riu. Comptava amb amplis espais oberts de rellevància 
a l’escala de la metròpoli que servien per a acollir dotacions estratègiques com ara el zoològic o el recinte de 
l’exposició. I estenia la seva protecció a conques que defineixen l’estructura regional de la metròpoli, amb objectius 
mediambientals a l’escala d’aquesta. 
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Fig. IV:97 Delimitació actual del Fairmount Park a l'àrea de Wissahickon Valley. (White 1975:22). 

 
Fig. IV:98 Philadelphia, Franklin Parkway, vista del projecte de Jacques Gréber, c.1920. Fragment de recurs publicitari municipal.  

 

Les diferents dimensions dels espais, i el divers caràcter que prenen amb la seva composició característica, són una 
representació de la resposta a sol·licitacions de qüestions urbanes d’escala diversa. 

La variabilitat de la composició de Fairmount Park anava des de les dimensions més domèstiques de Logan Circus 
(una plaça circular de 100 m. de diàmetre enmig d’un buit de 200 x 300 m.), anivellada, pavimentada i ornamentada 
amb parterres i brolladors d’aigua clara, fins a llargues conques de prop de 10 km., simplement netejades i 
adequadament desbrossades, mantingudes lliures d’espècies invasores. Oferia des d’un passeig urbà acompanyat 
de jardins formals, fileres d’arbres i edificis en segon pla, fins al passeig intimista i pintoresc vora el riu, passant per 
grans espais de prats i boscos que treballaven, sobretot, com a teló de fons paisatgístic a observar des dels espais 
de trànsit majoritari. 
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Fig. IV:99 Philadelphia, evolució de la urbanització i la delimitació de Fairmount Park. JF a partir de gràfics de Wurman (1972). 

El prestigi i solidesa que prendria poc a poc el parc hauria promogut que, a dia d’avui, la institució Fairmount Park 
Comission sigui la que coordina la conservació i millora mediambiental d’un total de 2.300 hectàrees d’espais 
naturals compostos per un extens sistema de boscos, vessants, prats, zones humides i llacs que abasten més del 
60% del total del sistema d’espais lliures públics de la cinquena ciutat més gran dels Estats Units. 

El cas Boston, per exemple, també pot il·lustrar aquesta condició multiesclar d’alguns parcs centrals. El sistema que 
forma el Collar d’Esmeraldes (1876-1896) venia a unir a través d’un itinerari continu entre espais verds l’antic 
Common, l’espai verd propi del centre de la ciutat, amb Franklin Park, el nou gran parc situat a la perifèria amb 
dimensió a l’escala de la futura metròpoli. Al llarg d’aquest transcurs, diversos espais d’oportunitat serien 
transformats en parcs que contribuirien a l’enriquiment local dels barris per on passava. La intervenció ideada per 
F.L. Olmsted serà una de les pioneres pel que fa l’enteniment del projecte de l’espai lliure com a sistema d’abast 
territorial. El desenvolupament de la ciutat augurava un futur de requeriments de diversa escala i la solució aportada 
per Olmsted pretén donar una resposta integrada a la formació de la metròpoli a través del projecte de l’espai lliure, 
donant forma i contingut a un sistema d’espais de diferent dimensió, caràcter i oferta d’activitats que responen amb 
mesura adequada al diferent ordre de magnitud d’aquests requeriments.  
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Fig. IV:100 Philadelphia, Fairmount Park. Àrea de jocs i edifici de servei amb vestidors i seu social de Mander's Garden. Fotos JF. 

 

Tornant a Fairmount Park cal veure que, tot i haver estat concebut com un gran parc, les sol·licitacions de l’espai per 
a necessitats de diversa escala no el van alliberar de la responsabilitat de participar en la ubicació d’infraestructures 
per a la mobilitat d’ordre regional. És clar, la presència del riu com a espina vertebradora del conjunt resulta decisiva 
en la problemàtica de la mobilitat territorial. Ja el ferrocarril aprofitava la traça d’aquest accident geogràfic, passant 
paral·lel a ell pel West Park. Seguint la mateixa traça es construiria durant la dècada de 1930 la Schuylkill River 
Drive. Aquesta important via de comunicació per al transport rodat és, des de 1955, l’autopista principal per a l’accés 
regional a la ciutat de Philadelphia (Interstate 76) des del nord i compta amb el suport d’altres dues vies paral·leles 
al riu, una per cada banda del seu curs, d’un carril per sentit amb un caràcter més aviat de ruta paisatgística per a 
automòbils, animada amb passos sota roques i altres efectes pintorescs.  

Si bé la presencia d’aquestes infraestructures d’escala regional, vies i ponts sobre el riu, suposa alguns conflictes en 
la relació entre els espais que serveixen una i altra escala,99 el fet que el parc central sigui present en la 
caracterització dels espais de la mobilitat regional es pot presentar com una altra propietat de l’espai lliure 
multiesclar. En el seu transcurs a través del parc, s’ofereixen vistes de pendents intensament aforestades, trobades 
ocasionals amb algunes teulades de les antigues mansions conservades al parc, o la cúpula il·luminada del 
Memorial Hall a l’àrea de l’exposició. 

El rol de Fairmount Park com a espai lliure multiesclar es veuria reforçat com a conseqüència del prestigi que 
prendria la seva institucionalització cívica. I és que, a causa de l’èxit de l’empresa del parc central, la institució 
encarregada de la seva administració i gestió seria designada per a encarregar-se, a més, de molts altres espais 
lliures verds i enjardinats de la ciutat. 

A partir de l’èxit del parc central, s’estenen la seva influència i responsabilitat sobre l’estrat verd de la ciutat, des de 
les places i passejos del centre fins a les conques altes del Wissahickon Valley. La institucionalització del parc 
central exerceix la seva influència sobre cada plantació i cada espai natural de l’aglomeració metropolitana, vet aquí 
un altre indicador de la condició multiesclar de Fairmount Park. 

Potser allà on hi ha més camp per a l’expressió de la condició multiesclar del parc central és en la seva utilitat 
característica, adreçada a servir a públics molt variats que poden provenir d’arreu. En aquest context, la condició 
multiesclar es defineix a partir de la disposició d’espais per a activitats amb voluntat i capacitat d’atracció d’abast 
divers. Així, mentre el parc central ofereix recintes d’oci estratègics a nivell metropolità com ara el zoològic, el museu 
d’arts, els espais i dotacions per a la l’Exposició del centenari o el riu com a espai que centralitza la pràctica del rem 
a nivell estatal, disposa també d’espais que venen a oferir serveis de proximitat als barris confrontants com ara 
diverses àrees de jocs infantils o conjunts de pistes esportives, com per exemple el Mander’s Garden (Fig. IV:100). 

                                                                    
99 Resulta penosa, per exemple, la relació per a vianants des dels espais de passeig a la riba amb els ponts, tot i ser aquests l’únic mitja per a 
travessar a l’altra banda del riu. 
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És una qüestió de distàncies, de proximitat, i en un 
parc de les dimensions del de Philadelphia, que 
està tallat per un riu cabalós, encara més. Els 
serveis locals són adequats quan estan a les vores 
del parc, a tocar de les àrees urbanes, allà on els 
veïns hi poden arribar a peu sense haver de fer un 
llarg passeig a través de les àrees verdes. La gran 
interrupció dels teixits urbans que el parc provoca 
recomana que aquest tipus d’instal·lacions siguin 
múltiples, per a donar servei als barris situats a una 
i altra banda del gran espai lliure. També és 
adequat que en aquestes àrees es concentrin 
espais adients per a totes les edats i preferències, 
en tant que no seria lògic que els joves dels barris 
de llevant puguin jugar a bàsquet a prop de casa, 
però hagin de desplaçar-se fins a l’altra riba per a 
jugar al futbol, per exemple. 

I és que al Fairmount Park, la gran extensió dels 
seus dominis fa que qualsevol passeig a peu que 
pretengui abastar parts allunyades s’allargui en 
temps poc habituals en el que s’entén per un 
desplaçament urbà a peu, si bé resulta adequat per 
a desplaçaments de tipus esportiu, que són els 
majoritaris. Aquesta separació s’agreuja quan el 
desplaçament pretén salvar en algun moment el 
curs del riu, quan el passeig ha d’anar a buscar les 
arrencades dels llargs viaductes i ha de recórrer 
bona part  del trajecte per una vorera al costat de 
trànsits rodats intensos (Fig. IV:101). Les 
distàncies són tan grans que la majoria dels 
desplaçaments d’aquesta mena es produeixen en 
cotxe. També la bicicleta pot resultar un mitjà 
adequat si bé és abastament menys utilitzat.   

Al llarg del passeig automobilístic de la riba est, per 
exemple, es disposa d’una sèrie d’àrees 
d’aparcament adequades per a arribar al parc, 
baixar del cotxe un cop al seu interior, i començar 
des d’allà les diverses activitats esportives segons 
les preferències. Remers, patinadors, ciclistes, 
corredors, i pescadors baixen dels seus cotxes i 
practiquen l’activitat en un viatge d’anada i tornada 
per l’interior del parc. Aquestes vies, utilitzades per 
cotxes que entren i surten del parc i per a 
recorreguts interns de caràcter recreatiu-esportiu, 
són els espais que concentren major activitat en un 
dia normal al parc. 

Fig. 101 Philadelphia, Fairmount Park. Vista dels ponts des dels 
passejos de riba. Fotos JF. 
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Altrament, és bo que les utilitats amb capacitat 
d’atracció de diferent escala puguin mesclar-se 
en àmbits que disposen utilitats de proximitat. I 
és que les dotacions de caràcter metropolità 
aporten qualitats als barris propers, ofereixen 
oportunitats d’intercanvi amb la població 
provinent d’altres àrees de la ciutat, i 
proporcionen certa noció de prestigi afegit.  

Així, que en el mateix àmbit que hi ha les pistes 
esportives de Mander’s Garden com a centre de 
barri hi hagi atractius d’un altra escala, com són 
el teatre-auditori a l’aire lliure o el camp de 
pràctiques de golf (Fig. IV:102), aporta certa 
distinció a aquella àrea residencial de to 
deprimit.  

Per la seva resposta en el temps a necessitats 
desvetllades per les diferents dimensions de la 
metròpoli, per la composició caracteritzada 
d’espais que venen a respondre a requeriments 
de diferent escala, per l’èxit de la seva 
institucionalització cívica que el porta a 
representar tots els espais lliures de la ciutat, 
per la seva actitud proactiva en la conservació 
de la biosfera a través d’actuacions de diversa 
importància, o pel seu patrocini d’activitats amb 
capacitat d’atracció d’abast divers, el cert és 
que Fairmount Park resulta un bon exemple per 
a exposar les aptituds del parc central com a 
espai lliure multiesclar i les qualitats de l’espai 
que resulten d’aquesta condició.  

El de Philadelphia és un cas que desvetlla que 
la gran dimensió d’aquests parcs, i la seva 
repercussió notable en el funcionament, forma i 
composició de la gran ciutat, patrocinen una 
sèrie d’aptituds per al servei multiesclar. En 
aquesta condició, el parc central pot trobar 
motius per a la seva composició, caracterització 
i definició. 

 

  

Fig. 102 Philadelphia, Fairmount Park. Vista d'algunes dotacions amb 
atracció d'escala general, teatre-auditori, camps de pràctica de golf, 
graderies per a les curses nàutiques. Fotos JF. 
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IV.1.2.10.  Un espai amb màxima capacitat de servei per a la trobada multitudinària 

Els espais oberts de dimensió especial a les ciutats sempre han carregat amb la funció de la trobada cívica, i han 
mostrat al llarg del temps la seva capacitat per a acollir concentracions elevades de ciutadans moguts per un interès 
o objectiu comú. A més de les places, la ciutats van tenir tendència a utilitzar espais majors als terrenys de l’entorn 
per a determinades litúrgies que concentraven major nombre de persones. Bosquets propers o prats comuns fora 
muralles,100 mancats de tota referència de forma arquitectònica o intervenció de l’home, eren colonitzats per intensa 
activitat urbana en motius senyalats, arribant a reunir, a més de la ciutadania local, persones arribades de nuclis 
menors propers i d’altres ciutats. Efemèrides vinculades a la religió, el mercat, la celebració cívica o la participació 
política han servit al llarg del temps per a dotar de significat urbà espais de condició no urbanitzada.101  

La tendència exposada, després de passar per múltiples 
vicissituds, s’expressa en els nostres dies d’una manera 
particular a algunes grans metròpolis. Les ciutats, sobretot les 
més important del globus, han crescut fins a aplegar 
poblacions gegantines, i la trobada col·lectiva a la metròpoli 
ha evolucionat cap a significats que troben millor definició en 
termes a l’escala, com ara trobada multitudinària, trobada de 
masses o, fins i tot, trobada global (cfr. IV.2.2.5). En algunes 
metròpolis, aquest nou rang del que vol dir la trobada 
col·lectiva ha trobat bona resolució en parcs de gran dimensió 
i qualitats preferents, de manera que aquests s’han consolidat 
com a espais de referència per a actes d’extraordinària 
convocatòria.  

La gran quantitat d’espai obert, concentrat, que posen a 
disposició de la metròpoli els parcs centrals els permet, en 
alguns casos amb major efectivitat que en altres, exercir 
aquesta responsabilitat de ser referència per a la trobada 
col·lectiva multitudinària. Tanmateix, cal veure que són 
determinades condicions de l’espai, no només la quantitat, les 
que permeten exercir aquesta funció amb major encert. Entre 
els casos estudiats es poden trobar alguns espais projectats i 
construïts a tal efecte, i d’altres que, sense haver estat 
pensats per aquesta funció, tenen en la seva forma i posició 
algunes condicions estimables per a acollir multituds.  

Així, que els grans parcs comptin amb aquesta capacitat, per 
efecte de la seva dimensió, de la publicitat del sòl o de la 
bona accessibilitat de què disposen (cfr. IV.1.2.1), no vol dir 
que en tots ells es donin aquest tipus de trobades ni que a 
tots hi sigui estimable. Ara bé, les seves evidents aptituds 

                                                                    
100 Veure, per al cas de boscos, les arbredes sagrades de l’antiga Grècia i el Temple d’Academus d’Atenes a II.1.2.; i per al cas dels commons i 
prats comuns cfr. II.1.4. 
101 Permetre el replegament de milícies per a la demostració o la pràctica militar és un altre objectiu que s’ha vist satisfet en espais d’aquesta 
mena i que fins i tot s’ha posat com a requisit a l’hora de plantejar el programa de grans parcs de nova construcció. Veure com el projecte de 
Knobelsdorf per al Tiergarten de Berlín (c. 1765) defineix al seu extrem nord-est una Àrea de prat rectangular per a exercicis militars (cfr. 
IV.1.3.1). Vegi’s també el requisit de disposar un espai per a aquestes activitats a les bases del concurs de Central Park a Nova York, incloent 
entre les funcions del futur parc aquelles a què s’havia de destinar el gran espai obert designat amb el nom de The Parade al projecte d’eixample 
de 1811 (cfr. IV.1.2.5).  

Fig. 103 Berlín, Tiergarten. Imatge de la Love Parade de 2003 
apareguda als mitjans. (c. 750.000 participants). 
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resten a disposició d’iniciatives variades que, a vegades, pretenen explotar-les amb diferent èxit.  

Pot ser un exemple d’aquesta voluntat d’explotar aquesta capacitat del parc central com a receptacle de multituds la 
iniciativa municipal que durant la dècada de 1990, amb J. M. Álvarez del Manzano com a batlle, va temptejar la 
possibilitat d’ubicar a la Casa de Campo el Manifestòdrom de la capital, idea que ha mantingut ressonàncies fins 
avui, especialment difosa per sectors conservadors, sortint a debat cada vegada que les protestes ciutadanes 
alteren la vida urbana madrilenya. En aquest cas, l’atribut del parc que es pretendria explotar, a banda de la seva 
capacitat per dimensió, és el fet que, allà, les trobades de multituds no alteren el funcionament ordinari del centre 
urbà, com sí fan ara les concentracions a Sol i a l’entorn del parlament. Una qüestió a priori pràctica que, tanmateix, 
troba un contrasentit en l’objectiu de les protestes d’aquesta mena: si la ciutadania es manifesta allà on no molesta, 
la seva veu queda esmorteïda. 

Si bé aquesta idea de la ubicació d’un lloc per a la protesta imposat des de dalt no sembla estar destinada a l’èxit i, 
en canvi, ens remet a idees com el control ideològic o la restricció de la llibertat d’expressió i de reunió, és cert que a 
alguns grans parcs centrals hi ha enclavaments que s’han consolidat cívicament com a referència per a la 
reivindicació col·lectiva. Paratges al nord-est de Hyde Park de Londres (cfr. IV.2.1.1), o el Paseo de la Reforma al 
seu pas per Chapultepec (Fig. IV:104), són alguns exemples de com la capacitat d’acollir masses s’aprofita en motiu 
de manifestacions i reivindicacions pacífiques de tota mena. 

Però no és només la protesta el que reuneix multituds a les 
grans ciutats contemporànies. L’espectacle, ja sigui 
esportiu, cultural (música, cinema, etc.), o d’una altra mena, 
troba al parc l’espai adient per a ser ofert a multituds, en 
grans recintes o en espais oberts. Si s’atén als espectacles 
musicals, per exemple, es pot comprovar com als grans 
parcs s’hi han organitzat alguns dels més multitudinaris i 
recordats del últims temps a tot el món. Fent un cop d’ull a 
la llista de concerts amb més públic assistent de la història, 
se’n troben quatre celebrats a parcs centrals: el més 
recent, l’edició de 1999 de la Love Parade de Berlín (Fig. 
IV:103), va aplegar a Tiergarten al  voltant de 2 milions i 
mig de persones; al Central Park de Nova York s’hi han 
celebrat els altres tres, l’esperat retorn de Simon i 
Garfunkel l’any 1981 amb 500 mil espectadors, el recital de 
Garth Brooks el 1997 que va reunir 750 mil persones (amb 
la xifra rècord de l’any amb 14 milions d’espectadors 
davant el televisor), i l’ofert per la l’Orquestra Filharmònica 
de Nova York, que va aplegar 800 mil persones l’any 1986, 
essent el concert clàssic amb més espectadors de la 
història. Amb menys públic, però igualment influent és el 
cas del concert que The Rolling Stones van oferir a Hyde 
Park per a 100.000 espectadors l’estiu de 2013, en el 
mateix indret en què havien ofert el seu show a l’aire lliure 
més recordat el 5 de juliol de 1969 (Fig. IV:105).  

Per a poder exercir aquesta responsabilitat de manera 
adequada els grans parcs agraeixen comptar amb una 
accessibilitat qualificada que, a partir de la disposició de 
mitjans d’alta capacitat diversos, permeti l’arribada i sortida 
ordenada de multituds considerables en poc temps (cfr. 
IV.1.2.1). 

Fig. 104 Principals espais de reunió multitudinària i protesta a 
Ciutat de Mèxic. (Romero, 2000:215). 
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Fig. IV:105 Londres, Hyde Park. Concert de The Rolling Stones el 5 de juliol de 1969. 

A Berlin, el Tiergarten exerceix periòdicament la funció d’acollir trobades massives de tota índole. S’ha citat abans el 
cas de la celebració del festival de música electrònica conegut amb el nom de Love Parade, que entre 1997 i 2003 
va aplegar al parc central centenars de milers de persones,102  prenent d’any en any cada cop més repercussió 
internacional. Aviat, però, l’èxit de convocatòria del festival va entrar en conflicte amb el tarannà de l’espai de 
Tiergarten i l’esdeveniment va ser vetat al parc per iniciativa del partit dels verds, al·legant que la integritat del bosc 
es veia compromesa per la pressió humana intensíssima i concentrada. Com a conseqüència, la Love Parade va ser 
traslladada a la regió del Ruhr fins que altres desgràcies van forçar l’organització a cancel·lar el festival per 
sempre.103  

Així, cal tenir en compte que la presència de multituds i la conservació de l’ambient natural dels parcs guarden entre 
ells una tensa i conflictiva relació. Això es pot constatar, per exemple, observant l’estat canviant de la gespa de Hyde 
Park depenent del temps passat des de l’últim esdeveniment de masses (Fig. IV:106). A Tiergarten, però, la 
presència de l’avinguda del 17 de Juny que travessa el parc d’est a oest li dona la possibilitats de suportar amb 
dignitat aquestes trobades sense comprometre la integritat de les àrees pròpiament verdes, concentrant els 
assistents sobre el sòl adequadament pavimentat de la via. L’amplada generosa de l’avinguda i la seva linealitat 
l’assenyalen com a especialment adient per a litúrgies en processó, com ara desfilades de tota mena. Així mateix, 
l’espai de Grosser Stern, la plaça circular que hi ha a l’interior del parc, s’ha demostrat apte per a focalitzar l’atenció 
de multituds aplegades als diferents passejos que hi convergeixen. Actes que així ho han requerit, com ara alguns 
rellevants mítings polítics (cfr. IV.2.2.5), han mostrat l’eficàcia de la composició del parc en aquest sentit.   

                                                                    
102 El festival es venia celebrant a Berlín des de 1989, però no va ser fins 1997 que es va traslladar a Tiergarten amb gran èxit de convocatòria, 
arribant a aplegar més d’un milió de persones en la seva primera edició al parc. 
103 El 24 de juliol de 2010, a Duisburg, una allau humana durant la celebració de la Love Parade va causar la mort de 21 persones i al menys 500 
van resultar ferides. (ABC-News) 
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Fig. IV:106 Londres, Hyde Park. Imatges aèries que mostren la vulnerabilitat de les àrees de gespa en front d’esdeveniments 
multitudinaris. GGM. 

Només l’avinguda 17 de juny, que recorre 3 kilòmetres amb una amplada de 40 m. pavimentats, abasta fins a 12 
hectàrees de sòl i pot acollir un  multitud de 120.000 persones de manera còmoda i ordenada. Si s’omplissin, a més, 
les altres vies rectilínies que convergeixen a la plaça circular i tota la superfície d’aquesta hi hauria lloc per a prop de 
200.000 persones, considerant una densitat de reunió baixa a raó d’una persona per m2, i tindria capacitat màxima 
per a unes 800.000 persones. 

Altres espais a parcs centrals han estat especialment habilitats i dissenyats per aquesta funció com és el cas de la 
Plaza de Eventos al parc de Simón Bolívar de Bogotá. Si bé l’espai del parc ja havia mostrat el seu potencial com a 
receptacle de trobades multitudinàries quan va ser requerit per a la visita del Papa (1968), aquell germen transitori i 
efímer va consolidar-se posteriorment en la construcció d’una plaça dura i polifuncional, a dedicar a tot tipus de 
reunions col·lectives. Aquesta plaça el·líptica construïda a propòsit abasta una superfície d’unes 4 hectàrees i dóna 
cabuda, al menys, a 40.000 persones sobre el seu paviment de formigó.  

Més capacitat té el Mall de Washington que s’aprofita per a tota mena d’actes, especialment per a actes relacionats 
amb la política de la nació (Fig. IV:108). Un saló rectangular aproximadament de 100 per 400 m. deixa un buit 
regular d’unes 40 hectàrees capaç d’encabir entre 400.000 i 1.600.000 persones. Aquest és, probablement, l’espai 
de referència a la nació per a la protesta o la celebració polítiques. Més de 750.000 persones s’hi manifestaren 
contra la guerra de Vietnam i contra l’administració Nixon i s’estima que prop de 1’8 milions van assistir a la primera 
inauguració de la presidència de Barack Obama el gener de 2009 (cfr. IV.2.2.5).  

Per a fer una comparativa de dimensions i capacitat amb altres espais de parcs centrals que s’utilitzen per a aquest 
tipus de reunions de masses valgui veure els casos de Londres o Nova York, per exemple. Mentre a Hyde Park es 
disposa d’una àrea d’unes 5 ha. en el lloc que ocupava el Crystal Palace cap a 1850, a la vora meridional del parc 
amb capacitat màxima per a 200.000 persones, als prats de gespa del nord-est hi ha fins a 14 ha. d’espai obert que 
permetrien acollir tècnicament fins a un màxim de mig milió de persones en actes de màxima densitat.  

A Nova York, per la seva banda, els dos prats interiors que Olmsted va delimitar com a clarianes enmig del dens 
bosc perimetral per a la trobada, el descans i la relaxació a través de l’observació de les relaxants ondulacions del 
verd, El Central Lawn i el prat conegut com a Sheep Meadow,  abasten superfícies similars que ronden les 7 
hectàrees, i permeten acollir entre 70 i 250 mil persones cadascun, sense comptar l’espai sota els arbres que hia ha 
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al voltant. Sovint, aquests espais són requerits i utilitzats per a activitats col·lectives multitudinàries de tota mena. Tot 
i l’existència d’aquests espais delimitats, al total del parc s’han arribat a reunir prop de 500.000 persones, per 
exemple, per a manifestar-se contra la guerra de Vietnam el 15 d’abril de 1967. L’esverat clima de protestes que es 
va viure als EEUU durant els últims anys de la dècada de 1960 faria que el comissionat de parcs A. Heckscher 
establís la prohibició d’utilitzar Central Park com a lloc per a manifestacions massives perquè resultaven perjudicials 
per al parc i creaven danys costosos. L’actitud del comissionat va generar una forta oposició que va acabar 
decantant la designació d’àrees especials a la ciutat, com ara Randalls Island, per a la celebració d’aquest tipus 
d’actes reivindicatius. 

 

Fig. IV:107 Adelaida, Parklands. Plànol que indica els principals espais lliure de reunió multitudinària i els aforaments corresponents. 
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Fig. IV:108 Washington D.C., National Mall. Vista aèria de la multitud aplegada per a assistir a la inauguració del segon període 
presidencial de Barack Obama, 2013. 
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El parc d’Adelaida és també referència única a la metròpoli per a esdeveniments ciutadans especials, que apleguin 
aglomeracions notables (Fig. IV:107). L’ajuntament situa fins a 8 ubicacions diferents per a esdeveniment rellevants 
a l’interior dels Parklands com ara reunions multitudinàries, espectacles lúdics i culturals a l’aire lliure, etc. D’entre 
tots, el més important és el recinte de curses de Victoria Park, situat al sector sud-est, amb capacitat per a acollir fins 
a cent mil persones. Trobem dos espais més amb capacitat per a seixanta mil persones, el lawn al sud del High 
School i l’Adelaide Oval. L’explanada en front del centre de festivals pot acollir fins a trenta-cinc mil ciutadans. El 
Bonython Park al nord-oest i el Parc Botànic a llevant tenen capacitat per a trenta-mil persones i acullen diferents 
festivals com ara Schützenfest, Skyshows, i els musicals Soundwave, Stereosonic i We Love Sound al primer, 
mentre el segon és utilitzat sobretot com a àrea de pícnic, i per a debats públics, a més d’acollir el festival de musica 
i dansa anual WOMAdelaide, el Gardens Alive i el Moonlight Cinema. L’espai conegut com a Rymill Park pot acollir 
fins a vint-i-cinc mil persones per a celebrar-hi el carnaval de la ciutat i competicions internacionals d’equitació al 
Torrens Parade Ground i s’hi poden arribar a reunir fins a deu mil persones. Així, tots els esdeveniments ciutadans 
rellevants que tenen lloc a Adelaide es desenvolupen a un o altre lloc dels Parklands, vet aquí la seva importància 
com a centre urbà (cfr. IV.2.1.2). 

 

 

IV.1.3. Atribut adquirits segons mode de la seva construcció 

Els grans parcs centrals són obres de tal magnitud i envergadura que requereixen períodes dilatats per a la seva 
construcció i posterior consolidació. Les possibilitats que dóna la seva gran dimensió contribueixen a que sempre 
romanguin oberts a noves revisions, permetent incorporar noves utilitats o transformar les que s’hagin pogut 
contrastar com a poc adients.  

A vegades, l’espai resulta tan gran que la seva composició interna es va ordenant mitjançant revisions successives, 
altres vegades l’espai resulta tan indeterminat que es pren per abocador on col·locar necessitats de la metròpoli que 
no troben altre lloc on instal·lar-se, o altres vegades el parc porta tants anys constituït com a tal que ha vist passar 
sobre si nombrosos projectes que han fet sensible de diferent manera determinats canvis culturals pel que fa a 
l’enteniment de conceptes com ara el verd o l’oci col·lectiu per exemple, o han vist com el creixement de la ciutat a 
què donen servei ha patrocinat noves utilitats. 

Així, les diferents maneres en què s’ha abordat la construcció i maduració dels diversos casos d’estudi han revelat 
diferents qualitats del parc central i permeten esbrinar com el processos de construcció dilatats que han requerit 
tenen una incidència significativa en la definició de la naturalesa i qualitats particulars de cada cas.  

S’exposaran aquí cinc característiques diferents del procés de construcció i s’exploraran els resultats que ofereixen 
pel que fa a la qualificació de diferents atributs del parc. L’acumulació sostinguda d’accions sobre un mateix espai ja 
delimitat i definit com a parc és un procés comú en molts casos de parcs heretats, especialment europeus, que 
portant oberts al públic tants segles no han parat de readaptar-se i enriquir-se. La constitució interna d’altres casos 
resulta de processos que van dotant l’espai de noves instal·lacions successivament, bé sigui ocupant l’espai poc a 
poc per adició de noves peces, o construint el total del parc a base de caracteritzar àrees senceres. També es 
contrastarà l’efecte de la passivitat o la no-acció sobre la constitució del parc central, o com la tècnica aplicada en el 
procés de construcció pot esdevenir conscientment l’ eina bàsica d’expressió del paisatge resultant.    
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IV.1.3.1. El producte d’una acumulació sostinguda d’accions  

Un dels atributs que resulta més suggeridor de la ciutat com a construcció de l’home és la presència en ella 
d’evidències físiques del pas del temps i els esdeveniments de la història. Les obres del disseny i l’arquitectura, i 
especialment aquelles més destacades en el seu context, representen l’estat instantani de la tècnica i la cultura 
contemporànies. És clar que els antecedents també compten en aquestes disciplines, on l’objecte resultant sovint 
expressa l’estat últim d’aquesta evolució cultural. D’altra banda, a la ciutat, formada per acumulació d’aquests 
objectes i com a artefacte construït en el temps amb l’empenta de la col·lectivitat i aportacions individuals, els 
diferents episodis de la història hi deixen la seva empremta.158  

Els diversos canvis o conquestes assolides en la tècnica, en els valors i el pensament de l’home, o en el mode 
d’organització i administració de la societat han significat canvis importants en el projecte i construcció de la ciutat. 
De fet, les ciutats es poden presentar com a agents agitadors d’aquesta mutabilitat de la cultura. Les variacions en 
el projecte de la ciutat que es produeixen com a conseqüència d’aquesta mutabilitat de la cultura troben la seva 
expressió més notable i intensa en aquelles ciutats de més antiga fundació i més pausada maduració. Les ciutats 
europees en serien el paradigma i a cadascuna d’elles hi trobem fragments representatius de diferents moments de 
la història. El casc antic medieval, els posteriors eixamples, l’habitatge massiu de la perifèria i la colonització del 
territori, es troben sovint juxtaposats i defineixen una particular geografia de l’espai urbà que expressa els diferents 
temps de la ciutat. 

Les empremtes històriques a les ciutats, però, no només es juxtaposen. En el seu procés d’acumulació a vegades 
s’imposen esborrant les precedents, i d’altres simplement es superposen, s’estratifiquen, es deformen o es 
contradiuen, resultant-ne una acumulació selectiva.159 Això vol dir que les evidències a les que ens referim no són 
només d’ordre material, com ho és l’arquitectura, sinó que sovint les arquitectures es substitueixen però resta 
quelcom, en la divisió del sòl o les alineacions, per exemple, que segueix referint-se a accions o decisions pretèrites. 
Aquesta propietat de la ciutat també la trobem a alguns parcs centrals, especialment visible en aquells de caràcter 
més històric. Projectes successius han anat deixant petjades noves al costat de les precedents, expressant en cada 
moment les idees contemporànies sobre què s’entenia que el parc havia de ser i per a què havia de servir. 

Tal com s’ha exposat en el capítol tercer d’aquest document que versa sobre l’origen del parc central (cfr. cap. III), 
es pot considerar que en diferents moments de la història s’han expressat les diferents conceptualitzacions de l’oci 
(cfr. II.3) o la natura (cfr. II.1) a través d’una determinada manera de construir els grans parcs. Aquells que han 
sofert una acumulació sostinguda d’accions al llarg del temps es desvetllen com a palimpsest que recull físicament 
un mostrari de les diferents maneres de fer de cada moment històric, i que atresora en la seva constitució indicis 
formals d’aquestes accions del passat.   

La ciutat de Berlín i el seu parc central són molt expressius d’aquesta condició urbana, en tant que producte de la 
complexa història d’Europa i especials protagonistes d’alguns dels seus episodis més convulsos. S’hi expressa bé 
que cada moment històric deixa la seva empremta i, sobretot, com aquestes empremtes subsisteixen tot i la 
substitució de l’arquitectura que les havia materialitzat. I és que la Segona Guerra Mundial va deixar a Berlín més 
d’un 75% de les edificacions ensorrades i, tot i així, la forma de la ciutat precedent es un argument de pes notable 
en la manera de ser de la Berlín contemporània.160  

                                                                    
158 Qualitats de la arquitectura i la ciutat a la qual ja fa esment  Ruskin (1849) quan afirma que “podem viure sense arquitectura, però no podem 
sense ella recordar”. 
159 Veure la definició de territori com a forma instantània producte d’una acumulació selectiva de les traces de més èxit o resistència a Secchi 
(2000). 
160 “es pot dir que la ciutat anterior ja no existeix, sobre les seves runes en creixen fatigosament dues altres, a l’est i a l’oest”, segons Benevolo 
(1974:871). 
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Aquí s’hi expressa l’acumulació sostinguda d’accions 
a la ciutat com a qualitat sensible, amb la presència 
de traces que es refereixen a aquestes accions i 
decisions passades que persisteixen en el pla físic de 
la ciutat. Al Tiergarten l’acumulació i persistència 
d’antecedents de singular rellevància resulten 
garantia del seu valor excepcional com a espai de 
memòria de la ciutat, fenomen que es propi d’altres 
parcs centrals del món però que s’expressa amb 
especial intensitat en el cas que ens ocupa. I és que 
la constitució actual del “jardí de les bèsties” respon a 
la conjunció de condicions que es remunten a 500 
anys d’història, mentre que molt pocs edificis de la 
ciutat són posteriors a 1850 (Ladd, 1997:98). 

La ciutat de Berlín té el seu origen en l’agrupament de 
dos assentaments urbans independents, l’existència 
dels quals es menciona en sengles escrits a tocar de 
mitjans del segle XIII. Cölln, sobre una illa al riu Spree 
d’unes 35 hectàrees, i Berlin, enfrontat a la primera i 
sobre la riba nord, signen un tractat l’any 1307 que les 
uneix a tots els efectes com a entitat administrativa 
única, tot i mantenir cadascuna consells municipals 
propis. Més tard Berlin-Cölln s’afilia a la Lliga 
Hanseàtica el 1359 esdevenint ciutat imperial lliure. 
Aquestes condicions impulsarien la ciutat a convertir-
se en una de les més  importants de la marca 
germànica durant el segle XIV (Morris, 1979: 260). 

A partir de 1442, l’Elector Frederic II va fer construir 
un palau reial amb els seus jardins ocupant gairebé la 
meitat nord de l’illa de Cölln i hi va fer establir la cort 
(Fig. IV:109). La presència i ubicació d’aquest palau i 
la del bosc de caça adquirit pel Príncep Joaquim l’any 
1527 (vuit anys abans de convertir-se en l’elector 
Joaquim II) fixarien la posició i orientació d’una traça 
recta entre ambdós que resultaria l’element d’ordre de 
major rellevància en la expansió i desenvolupament 
futur de la ciutat, patrocinat ulteriorment pel Gran 
Elector Frederic Guillem I de Brandenburg (r.1640-
1688).  

Va ser Frederic Guillem I qui va fer plantar el passeig 
de til·lers arrenglerats l’any 1647, i d’aquest acte en 
ve el seu nom, Unter den Linden, que significa 
literalment “sota els Til·lers”. La via, amb casi dos 
quilòmetres de longitud, rebria l’agregació a ambdós 
costats de sengles retícules regulars per a allotjar els 
barris de Dorotheenstadt, a partir de 1674, i 
Friederichstadt, a partir de 1688, i com en el cas dels  
Champs Elysées contribuiria a qualificar els sòls a  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV:109 La representació més antiga de Berlín de què es 
disposa, dibuixada per Johann Gregor Memhardt, 1650. 

 

Fig. IV:110 Plànol de Berlin dibuixat per W. Liebenow, 1867. 
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l’oest del nucli anticcom als més elegants i valuosos 
de la ciutat (Fig. IV:110).  

Avui Tiergarten ha passat de ser un bosc tancat per a 
la caça com a activitat d’oci aristocràtica a les afores 
de la ciutat, a ser el parc públic de la metròpoli. Per la 
seva banda, el Palau Reial de la Spreeinsel, després 
de ser residencia reial des de la fundació de l’imperi 
prussià el 1701, va resultar seriosament danyat durant 
la Segona Guerra Mundial, totalment enderrocat l’any 
1950 i substituït per un modern Palau de la República 
Democràtica Alemanya allotjant la Cambra Popular i 
altres serveis com restaurants i espais culturals. 
Aquest segon edifici va ser també enderrocat l’any 
2006 i actualment es treballa en la reconstrucció de 
l’original Palau Reial adaptant-lo a usos culturals 
complementaris als museus que han anat ocupant la 
part nord de l’illa des de mitjans del segle XIX (Altes 
Museum, Neues Museum, Alte Nationalgalerie, 
museus Bode i Pergamo). S’hi apleguen col·leccions 
dels reis prussians que passaren a mans de la 
fundació pública Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
(Fundació del Patrimoni cultural prussià) l’any 1919 i 
composen un conjunt de singular interès a nivell 
internacional que va merèixer el reconeixement de  
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1999.  

Ambdós enclavaments, bosc i palau, han sofert 
modificacions substancials, però la traça que els unia 
entre si continua present, i avui segueix recta i sense 
desviar-se fins a recórrer  gairebé 12 kilòmetres. 

La construcció d’un nou palau a l’oest de Tiergarten 
des de 1695, encarregat per l’Elector Frederic III, 
autoproclamat ulteriorment primer rei de Prússia, va 
servir de motiu per a la prolongació cap a l’oest, i a 
través del parc, de la traça de Unter den Linden (Fig. 
IV:111). A aquesta actuació sobre el parc de caça s’hi 
afegiria en aquest moment la construcció de dos 
espais focals i sengles feixos de radis a través del 
bosc: la Grosser Stern (Gran estrella), sobre 
l’alineació de la prolongació del passeig del til·lers, i 
Kurfürstenplatz (avui Zeltenplatz), al nord d’aquesta i 
que recollia 7 vies en una semirotonda oberta al riu 
(Fig. IV:112). El pas d’aquesta ruta a través del bosc li 
atorga condicions de lloc i aquestes primeres 
intervencions enceten un procés de transformacions 
successives que van donant consistència a l’espai 
com a futur parc públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV:111 La traça d’Unter den Linden s’allarga més enllà del 
bosc amb noves plantacions representades en aquest plànol 
de Christian Ludwig Netcke de 1743, i a 5 quilòmetres del seu 
inici creua amb una allée diagonal que condueix cap al palau 
de Charlottenburg. A Wendland, F., Der Grosse Tiergarten in 
Berlin, Berlín,1993, p. 36. 

 

Fig. IV:112 Grosser Stern i Zeltenplatz a una representació de 
Tiergarten de 1698, autor desconegut. A Landesdenkmalamt 
Berlin ed., Der Berliner Tiergarten, Berlín: Vergangenheit und 
Zukunft, 1996, p.8.  
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Fig. IV:113 "Geometrischer plan des Koeniglichen Thiergartens vor Berlin", (1765). Representació de Tiergarten construït segons el 
projecte de Knobelsdorf (1740-1753).  

 

Fig. IV:114 Estat del Tiergarten 1791-1793. 
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A mitjans del segle XVIII, després d’un període de gran creixement econòmic i de població que inclou l’arribada 
d’una onada d’immigrants amb predominança de saxons,107 i després de la construcció de la muralla (1737) que 
passava a tocar del bosc per l’est i que comptava amb una porta sobre l’eix de Unter den Linden, arribaria el regnat 
de Frederic II (r. 1740-1786). El nou monarca compta amb un cert caràcter il·lustrat que es deixa veure en la seva 
gestió, però alhora anirà quallant una gran campanya de victòries bèl·liques que el van fer mereixedor del sobrenom 
El Gran.  

Entre els seus projectes no bèl·lics hi ha l’equipament de la ciutat amb la construcció d’un fòrum amb singulars 
edificis culturals a l’extrem est d’Unter den Linden (actualment acullen la Universitat Humboldt) tot i consolidant 
encara més el paper de la via com a bulevard central i principal de la ciutat, i la transformació del bosc que 
començava a l’altre extrem d’aquesta en un espai per al passeig i la recreació públic. 

L’arquitecte encarregat de tirar endavant els desitjos reials seria Georg Wenzeslaus von Knobelsdorf (1699-1753). 
La intervenció al bosc que aquest proposa es basa, a part de en la supressió de la tanca perimetral, en el 
reconeixement i enfortiment de les traces presents. Així s’amplien i prolonguen les vies confluents a Grosser Stern i 
Zeltenplatz, especialment la línia nord-sud de Grosser Stern, i es complementa aquesta rotonda central amb una 
doble avinguda arbrada que s’ornamenta amb estàtues barroques. Alhora, es proposa una entrada alternativa al 
parc, obrint una nova allée diagonal des de la Leizpiger Platz i la porta de Postdamer fins a un punt més o menys 
centrat entre Grosser Stern i l’entrada principal per la Pariser Platz. Des d’un punt entremig d’aquesta via es 
plantaria un nou bulevard arbrat i rectilini que definiria el límit sud del parc. La proposta també incorpora alguns 
traçats tímidament irregulars en els sectors de bosc que resten entre els rajos al sud de la Gran Estrella, i una malla 
d’alineacions d’arbres amb un estany i altres espais circulars als paratges del sud est. Finalment es delimita una 
plaça quasi rectangular (200 x 500m) per a exercicis militars a l’extrem nord-est i es disposa un espai per a una finca 
al nord-oest entre el riu i Grosser Stern (Fig. IV:113). 

Les prescripcions de Knobelsdorf han deixat senyes que són l’embrió d’algunes condicions de l’espai que han arribat 
als nostres dies.  Ho són, per exemple, la presència d’un sistema de vies per al desplaçament eficaç a través del 
bosc, la designació de l’espai d’exercicis militars en què des de llavors s’hi representaran els poders públics i 
polítics, i l’exclusivitat de l’única finca privada a l’interior del bosc que avui és la residència més inaccessible i alhora 
més pública de tot el país. Quan mor Frederic el Gran l’any 1786, Prússia està emergint com a potència europea. El 
seu successor, Frederic Guillem III faria construir la Porta de Brandenburg entre 1788 i 1791, obra de Carl Gotthard 
Langhans, i el palau d’estiu de Bellevue entre 1785 i 1790 a eix de la prolongació de la via existent des de Leizpiger 
Platz, resultant el primer edifici de tall neoclàssic d’Alemanya obra de l’arquitecte  Michael Philipp Daniel Boumann. 
Aquest edifici, que des de 1993 i fins avui és la residència oficial del president del país, consta d’un cos central i 
dues ales paral·leles que defineixen un espai davanter quadrat de 70 metres de costat i disposa d’unes 20 
hectàrees de jardí. 

A principis del segle XIX l’armada de Napoleó ocupa la ciutat durant dos anys i durant una estada breu de tornada 
de la campanya esguerrada a Rússia. La ciutat creix fins a convertir-se en la quarta més poblada d’Europa l’any 
1840. Durant aquest període, l’arquitecte alemany més prestigiós del segle, Karl Friederich Shinkel, i el paisatgista 
més reconegut de la nació, Peter Joseph Lenné, treballaran en plans per a la ciutat i el parc per encàrrec de 
Frederic Guillem III. Si bé Schinkel va preparar un projecte per a Tiergarten el 1814 juntament amb el jardiner de la 
cort Steiner, l’encarregat final de l’empresa seria Lenné que hi treballaria des de 1816, tot i que mai no va ocupar 
posicions executives oficials, les quals van ser exercides per Gottfried Klengel entre 1838 i 1842, i per Gerhard 
Koeber després. 

                                                                    
107 De 20.000 habitants l’any 1688 es passaria a uns 90.000 cap a 1740. 
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En aquell temps ja havien pres àmplia difusió les 
teories de C.C.L. Hirschfeld, estudiós d’estètica, moral 
i filosofia que esdevé un referent en l’art dels jardins 
pintorescs a Alemanya a través de la publicació entre 
1779 i 1785 dels cinc volums de l’obra Theorie der 
Gartenkunst. Hirschfeld reflexiona sobre la regularitat i 
la simetria als jardins i els atorga una justificació en el 
marc del parc públic. “En aquests llocs (de composició 
simètrica o regular) no s’hi proposa precisament 
gaudir de les escenes naturals, són aptes per a 
moure’s i fruir, passejant, del plaer de la societat i la 
conversació” (Hirschfeld, 1779-1785:vol.V:163). 
Proposa el parc públic com a una evolució del jardí 
privat destinada a satisfer les exigències recreatives i 
de sociabilitat contemporànies, que l’orienti cap a un 
espai de tipologia més complexa format per diferents 
parts amb composició pròpia, amb separació de 
tràfics, i amb un paper educatiu per a cultivar la 
memòria de la pàtria. “Aquests edificis, aquestes 
estàtues, aquests busts i aquests altres monuments, 
que recordin al poble la seva virtut nacional... ...allò 
positiu del seu adveniment públic” (Hirschfeld, 1779-
1785:vol.V:75). El tractament que del Tiergarten farà 
el paisatgista Lenné recull aquestes prescripcions fent 
una interpretació pròpia, es conserven alguns 
elements existents que són aptes per alguns supòsits 
i n’incorpora de nous per a complir degudament amb 
la resta. 

Els diversos projectes de Lenné, que abans de 
treballar a Tiergarten havia estat encarregat de les 
reformes dels jardins reials de Sanssouci i Neuer 
Garten, superposen al traçat de camins aptes per 
“fruir del plaer de la societat” segons el projecte de 
Knobelsdorf que proposa conservar, un sistema de 
vies sinuoses, clarianes i cossos d’aigua que venguin 
a oferir una multiplicada diversitat d’escenes 
paisatgístiques. Defineix dues velocitats de passeig, a 
cavall i a peu, però alhora dues experiències del parc, 
aquella més pública, social, oberta, en què es percep 
l’espai del bosc d’un sòl cop d’ull a través de les 
àmplies i llargues perspectives de les grans 
avingudes, i aquella més íntima i introspectiva en la 
que t’has d’endinsar per anar descobrint durant 
l’itinerari i el temps l’experiència estètica pintoresca 
proposada pel dissenyador.  

Entre 1816 i 1818, Lenné treballa en una primera 
versió de la reforma de Tiergarten que no resulta 
acceptada però que el fa mereixedor de l’encàrrec de 
realitzar un projecte per a millorar el drenatge del 

Fig. IV:115 “Plan vom Thiergarten der Berlin", primer versió de projecte 
de Lenné 1818”. 

Fig. IV:116 "Verschoenerungs Plan vom Koeningl: Thiergarten dei 
Berlin", projecte definitiu de Lenné, 1832. 
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bosc i per a adaptar-lo efectivament a l’ús com a parc públic (Fig. IV:115). La proposta revisada, que presenta un 
aclariment substancial, sinó una simplificació, de la geometria anterior, es presenta l‘any 1832 (Fig. IV:116), un cop 
pren major embranzida la discussió sobre la necessitat de dotar la ciutat amb un parc públic a causa d’unes 
protestes i revoltes populars succeïdes l’any 1830. En el camí entre una i altra, el projecte també es desprèn de les 
referències a la grandesa de la pàtria mitjançant l’estatuària i altres recursos. Un cop acceptada la proposta, els 
treballs de tala, plantació, drenatge i moviment de terres s’inicien el 1833 i a ritme d’un sector per any queden 
enllestits els set sectors de l’obra l’any 1840. Cada un d’aquests s’executa d’acord a un plànol sectorial, els quals es 
presenten per a sengles aprovacions aportant, a més de la planta de l’estat final, una vista de l’estat en què es troba 
el sector abans de la intervenció (Fig. IV:117). 

En aquests plànols s’expressa bé la naturalesa de la intervenció, que reconeix i a vegades reforça les traces dels 
antecedents, o que eixampla i dona forma nova als drenatges naturals com a elements de paisatge en diàleg amb 
algunes clarianes obertes al bosc que semblen respectar alguns dels arbres més singulars. S’hi expressa un 
respecte cap als motius de forma heretats alhora que s’hi veu una intervenció notable per a respondre a noves 
circumstàncies. Al final sembla com si la superposició d’aquest nou ordre doni sentit a una percepció més rica del 
propi bosc, que pren en el dibuix diferents tonalitats, formes i densitats.  

 

 

Fig. IV:117 Plànols d'estat actual i proposta per a diversos sectors de Tiergarten del projecte de P. J. Lenné, 1833-1840. 
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Durant el temps que duren els treball, Lenné fa diverses propostes per ampliar el parc cap al sud-oest i per a 
construir-hi vil·les segons l’exemple de Regent Park a Londres, que havia suposat un notable èxit comercial. Cap de 
les temptatives prosperaria fins que l’any 1841, un cop ja obert oficialment com a parc públic, el rei Frederic Guillem 
IV (r.1840-1861) encarrega l’ampliació del Tiergarten per a la construcció d’un parc zoològic als terrenys del sud-
oest. La proposta de Lenné per a l’àrea pantanosa que separava els marges occidentals dels sòls on hi havia hagut 
la faisanera reial des de 1742, i que estava cridada a ser l’espai de relació entre el parc i el nou zoològic, disposa la 
conversió definitiva d’aquest en un gran llac apte per al passeig en bot de rem, el Neuer See. Amb les terres de 
l’excavació es pujaria el nivell a l’altre banda del canal Lundwehr, i s’hi disposaria el primer zoològic d’Alemanya, 
com a signe urbà de l’antiga relació del lloc amb la vida animal, present en la seva toponímia i origen dels seus 
primers usos lúdics. Un hipòdrom completaria aquest últim sector del parc que queda enllestit i inaugurat l’any 1847.  

En les dècades posteriors, el desenvolupament de la ciutat afegeix valor al parc com a espai de descans de les 
condicions de vida en els sectors més intensos. L’elevat preu del sòl i el tarannà economicista del projecte que 
James Hobrecht redacta el 1862 i que regula el creixement de Berlín fins al tombant de segle preveient una 
metròpoli de 4 milions d’habitants, va suposar l’assentament residencial en mançanes de gran profunditat que 
donaren lloc al format conegut amb el nom de Mietskasernen. Així, el parc prendria cada cop més popularitat entre 
les classes treballadores berlineses, que s’hi acostaven en gran nombre durant les jornades no laborals. 

La successiva incorporació d’episodis de forma i significat al parc al llarg de la història va consolidant un valor 
singular a l’espai de Tiergarten. L’excel·lència d’alguns d’aquests episodis els converteix en valors permanents que 
un cop reunits donen particular sentit a la riquesa del parc. Aquesta no és una qüestió específica de Tiergarten sinó 
que es pot fer extensiva a molts altres parcs d’origen heretat, per exemple entre els casos de capitals europees que 
van associar la utilitat urbana del parc central a antigues propietats reials que servien per la caça com a activitat 
recreativa aristocràtica.108 La llarga història d’alguns d’ells és garantia del seu singular valor a la metròpoli. Es podria 
citar com a exemple d’això el parc central de Roma, la Villa Borghese,109 en què un petit terreny de vinyes que 
originalment havia adquirit la família Borghese l’any 1580 a tocar de les muralles de Roma va prenent cada vegada 
un valor més singular fins que provoca l’entrada en litigi de l’estat italià i la ciutat de Roma amb la propietat, 
disposats els primers a l’adquisició de les definitives 80 hectàrees de parc i desenes de fonts, edificis, monuments i 
escultures que s’hi havien anat implantant i que es va resoldre definitivament l’any 1903.  

En aquest temps, a cada generació que havia passat, el lloc s’havia anat enriquint, no només amb noves 
construccions i rèpliques arquitectòniques, més estatuària o augmentant l’exotisme de les espècies cultivades 
seguint la pauta d’un model de benestar que representaven les vil·les que esquitxaven els turons de Roma durant 
els segles XVI i XVII, sinó que part important del esforços per a millorar-lo es van concentrar en augmentar la seva 
dimensió tot i fent que no parés de créixer fins a principis del segle XIX. La cada cop més excel·lent col·lecció 
d’obres d’art i altres riqueses culturals abonaria la relació del parc amb les galeries museístiques, i també amb 
l’arrelament històric representat per les antiguitats preromanes i de la cultura etrusca al museu de Vil·la Giulia. Així, 
el que va començar com a jardí familiar que s’ensenyava al públic més selecte, acaba adquirint mesura i qualitats 
suficients per a esdevenir l’espai obert més representatiu de la ciutat, un parc de museus en una ciutat museu, que 
ofereix a ciutadans i visitants una àmplia oferta d’oci sobretot cultural (Fig. IV:118, IV:119). 

                                                                    
108 Seguint l’exemple del rei Carles I d’Anglaterra s’obririen boscos reials per al passeig públic a Londres el 1635, Berlín el 1646, París el 1727, 
Dublín el 1745, Estocolm el 1750 i Viena el 1766. 
109 La Vil·la Borghese està situada al nord del centre de la ciutat, a la riba est del Tíber i tocant la muralla d’Aureliano (construïda entre els anys 
272-280 d.C.). L’extrem oest del parc llinda amb la Piazza del Popolo, des d’on surt la via principal d’accés a la Roma Antiga pel nord. Compta 
amb accés també des de la Plaça d’Espanya i la Piazzale Flaminio. Aquest és sens dubte un parc de museus entre els que trobem el Bioparco, la 
Galleria Borghese, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna –construïda per a l’Exposició Universal de Roma l’any 1911-, el Museu Canonica, el 
Museu Civico di Zoologia i el Museu Nazionale Etrusco di Villa Giulia. La Villa Medicci, a l’interior del parc, és la seu a Roma de l’acadèmia 
francesa. El passeig pel parc ofereix també la possibilitat de descobrir diversos jardins, fonts, edificis, escultures i intervencions arquitectòniques 
diverses, fet que el converteix en un museu a l’aire lliure que abasta una superfície de 80 hectàrees, resultant el segon parc públic de Roma en 
extensió. L’àrea metropolitana de Roma compta aproximadament amb 2.720.000 habitants. 
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Fig. IV:118 Villa Borghese a Roma.  

 

Fig. IV:119 Planta i vista perspectiva del projecte de C. Bazzani, 1908-1910, per a la sistematització urbanística de l’àrea entorn de la 
Galleria d’Arte Moderna en motiu de l’exposició de 1911 (Cassetti, 2002). 

Les empremtes de la historia al Tiergarten no es queden en les intervencions de Lenné de mitjans del segle XIX. 
Altres petjades encara s’hi havien de produir tot i la importància d’aquest projecte que resulta encara avui la guia 
principal per a les tasques de conservació i millora del parc central. Durant la segona meitat del segle, el que 
Knobelsdorf havia dibuixat com a plaça per a exercicis militars s’anirà dotant de major significat públic i referència a 
la història. En aquest espai, reconvertit en Königsplatz (Plaça del Rei) cap a 1870 en forma de plaça circular 
enjardinada s’hi aixecaria la columna de la victòria Siegessaule, que commemora les campanyes de Prússia contra 
Dinamarca a la Guerra del Ducats (1864), contra l’imperi austríac a la Guerra de les 7 setmanes (1866) i la Guerra 
Franco-Prussiana (1871). La columna era el final de perspectiva d’una nova diagonal que radiava des de la porta de 
Brandemburg anomenada Friedensallee, i d’un ampli passeig arbrat rectilini en direcció nord sud, Siegesallee, obert 
l’any 1873.  

Aquesta columna al·legòrica de les grandeses de la pàtria reforça encara més el paper de Tiergarten com a garant 
de la memòria històrica de Berlín, i l’espai que l’acull resulta digne de la implantació unes dècades després de 
l’edifici del Reichstag. Dissenyat de tall neoclàssic per l’arquitecte Paul Wallot, es construí entre 1841 i 1912, i seria 
des de llavors el lloc central dels diversos esdeveniments polítics que es succeirien. El 1918, es proclama la 
República de Weimar des del seu balcó principal, i la plaça a que dona front es rebateja Platz der Republik. Més 
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endavant, Adolph Hitler i el seu arquitecte de confiança Albert Speers preparen grandiloqüents plans exposats en 
maquetes gegantines per complementar el lloc, tot rodejant la plaça d’edificació, mantenint el Reichstag i aixecant 
com a colofó del seu eix nord sud un gran Saló d’Actes i Congressos, Die Grosse Halle, sota una cúpula de 250 
metres de diàmetre. Segons escriu Speers sembla que el propi Hitler tenia intencions de deixar marca a la història a 
través de l’arquitectura d’aquest monument basat en l’esquema del Panteó Romà, però amb un diàmetre interior sis 
vegades major. “A Hitler li agradava dir que el propòsit de l’edifici era transmetre el temps i el seu esperit de 
posteritat. A la llarga tot el que queda per a recordar a l’home les grans èpoques artístiques de la història és la seva 
arquitectura monumental” (Speers, 1970:55). 

Tot i que aquests plans mai van arribar a desenvolupar-se, el pas del Tercer Reich va deixar altres empremtes sobre 
el parc, entre les que hi ha la reordenació de la Platz der Republik a un format de nou rectangular, el trasllat de la 
columna de la victòria a la rotonda Grosser Stern, on és avui dia i que fou ampliada llavors de 90 a 200 metres de 
diàmetre, i l’eixamplament fins a casi 60 metres (dels 30 precedents) de la via prolongació de Unter den Linden, 
Strasse de 17 Juni, amb pretensions d’adaptar-la a les desfilades militars i l’aterratge d’avions en casos 
excepcionals. Avui, la ferida oberta entre els antics roures plantats en temps de Frederic el Gran encara és visible 
per la diferència de la primera filera de til·lers plantats per a reduir la secció de la via entre el bosc cap a 1990. 
Aquesta condició actual del passeig reforça encara més la dicotomia entre les avingudes i els espais interiors del 
bosc.  

Amb la Segona Guerra Mundial Berlín i Tiergarten van quedar en no res (Fig. IV:120). Les bombes van arrasar 
edificis i bosc, i el que en va quedar va servir per a escalfar els berlinesos durant el fred hivern de 1945-1946. Els 
terrenys, un cop sense arbres, van servir per a conrear horta fins a 1949. Amb aquest panorama, tot podria haver 
canviat definitivament i un nou disseny per al parc hauria pogut prosperar. No va ser així, la consistència dels 
antecedents es va demostrar prou sòlida com per romandre sota les cendres.  

 

 

Fig. IV:120 Aspecte de l’extrem est de Tiergarten després de la II Guerra Mundial (c. 1945). Font: Targeta postal circulada. 
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De les tasques de reconstrucció de postguerra en resultaran nous complements per al parc a les seves vores que en 
reforcen el seu paper central i una posada en valor dels seus atributs històrics interns. Els primers plans de 
reconstrucció del parc anirien a càrrec de Willy Alverdes des de 1949 i ignorarien de cap a cap els projectes 
precedents per a centrar-se en la reparació de jardins a l’estil anglès i la configuració d’espaiosos prats, a més de la 
implantació d’un modern Palau de Congressos per iniciativa dels Estats Units l’any 1959. L’any 1984, però, es 
publicaria un Informe per a la Restauració de Tiergarten que estableix com a objectiu la recuperació de les antigues 
traces de Knobelsdorf i Lenné. El maig de 1991 el Tiergarten i els seus elements constitutius reben finalment la 
màxima protecció urbanística com a Monument Històric, i avui, segons el Landesdenkmalamt (Oficina per a la 
conservació d’edificis, jardins i paisatges  històrics) “l’objectiu de les mesures de conservació de jardins al Tiergarten 
és restablir una forma que reforci el caràcter històric i artístic del desenvolupament del parc. El Tiergarten ha de ser 
preservat per a futures generacions en la seva única i característica varietat, resultat de segles de creixement, com  
a àrea de recreació i com a un element principal de la història de Berlín” (Von Krosigk, 1995).  

A les vores nord-oest del parc la guerra havia destruït el barri de Hansaviertel. L’any 1953 el Senat de Berlín 
decideix destinar els terrenys a l’exposició internacional d’arquitectura moderna Interbau, a celebrar l’any 1957, amb 
l’intenció “d’oferir a arquitectes, instituts científics i indústria, l’ocasió d’experimentar les més modernes solucions als 
problemes urbans” (Benevolo, 1974:879). L’ordenació guanyadora del concurs a càrrec de G. Jobst i W. Kreuer 
proposa una agrupació de molts edificis diferents, a realitzar per 47 arquitectes convidats, molt separats entre ells i 
situats lliurement sobre l’uniforme teixit verd, desfent-se de l’antiga xarxa de carrers. D’alguna manera, el prestigi de 
Tiergarten, juntament amb els conceptes moderns de la ciutat del futur com a agrupació d’arquitectures eficients 
sobre un pla verd abstracte, porten en aquest cas a proposar un barri en el parc, no al seu costat. Així, d’aquest 
episodi en resulta una ampliació del parc i una ocupació d’aquests nous sòls verds amb els artefactes arquitectònics 
residencials més avançats del moment.  

El 1961 s’aixecaria el mur divisori entre les parts  oriental (bloc soviètic) i occidental (bloc aliat) de Berlín, tangent per 
l’est a Tiergarten. Així, la majoria d’edificis històrics, públics i institucionals havien quedat a la part oriental. El centre 
cultural de la República Democràtica Alemanya quedava lluny del mur, mentre les autoritats occidentals decidiren 
crear un nou fòrum cultural a prop de l’espai de tensió, a l’extrem sud-est de Tiergarten i ben a prop de la ratlla 
divisòria. El conjunt del Kultur Forum, és avui el centre cultural de la Berlín reunificada, i resulta un complement de 
gran rellevància per al Tiergarten. A més, des de 1979 es prepararia la Internationale Bauausstellung (IBA) a 
celebrar l’any 1984, per a la qual es projecta la reestructuració d’una àmplia àrea de sòls entre Tiergarten i 
Kreuzberg als peus del mur (Fig. IV:121),110 en aquest cas sobre la traça de carrers existents, en un “intent de 
corregir la desertització urbana a la zona d’unió entre les dues Berlins, i reforçar el caràcter compacte tradicional de 
la ciutat artificialment desmembrada” (Benevolo, 1974:1113). El mur va restar dempeus fins a 1989, moment a partir 
del qual es comencen a plantejar projectes de renovació de la ciutat a l’escala reunificada i a reconsiderar la seva 
organització conjunta, especialment pel que fa les comunicacions est-oest.  

Des de 1991 s’havia aprovat el trasllat de la capital des de Bonn fins a Berlín i l’any 1999 es va establir 
definitivament al reformat edifici del Reichstag l’Assemblea Federal de l’Alemanya reunificada (Bundestag). Al nord 
d’aquest, s’hi inauguraren les noves seus del Govern Federal i la Cancelleria. Les renascudes institucions tornen així 
a Tiergarten, que a resultes de tota aquesta llarga llista d’esdeveniments reneix com a espai central d’una metròpoli 
amb entusiastes aspiracions de futur com a capital d’un estat federal amb gran potencial a nivell internacional que és 
des de llavors.  

La llista d’aquests antecedents no ens ha arribat només a través del relat dels seus contemporanis, sinó que se’ns 
ofereix amb presències físiques, de l’arquitectura, de l’horticultura, de l’enginyeria hidràulica, del traçat de vies i 
sendes o de l’escultura urbana, conservades tant en allò material com en els seus significats. L’arrelament històric 
de la composició actual del parc central de la metròpoli berlinesa és potser un dels seus majors valor. La capacitat 

                                                                    
110 El projecte de conjunt és obra de H. W. Hamer i J. P. Kleihues. Els projectes d’edificació s’encarreguen a Krier, Gregotti, Bohigas, Siza, Botta, 
Isozaki i els Smithson, entre altres. 
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del parc així constituït, a base de suma i estratificació de valors notables, per a referir-se a episodis urbans més 
enllà dels seus límits, de la ciutat en el seu conjunt, és garantia de la seva urbanitat.111  

Tots aquests episodis determinants en la constitució actual de Tiergarten mostren com el seu procés de construcció 
a base d’acumular sostingudament accions diverses, proposades i executades per agents diferents, esdevé una 
qualitat que caracteritza la naturalesa del parc central de Berlín. En ell, nous projectes han conservat traces i vestigis 
de les anteriors actuacions i han anat consolidant el paper del parc com a territori de pervivència de traces humanes 
de diferents temps i projectades en base a objectius variables. Bona part de la riquesa a Tiergarten està en aquesta 
possibilitat d’esbrinar entre els motius de la seva forma actual els resultats d’antics i deferents projectes. 

Als parcs centrals, aquesta convivència de traces provinents de projectes separats en el temps i motivats per la 
diferent manera en què s’han entès conceptes cabdals en la naturalesa del parc central al llarg de la història com 
ara l’oci col·lectiu urbà, el verd al servei de l’activitat i l’embelliment de l’espai, la pròpia ciutat o el mateix concepte 
de parc urbà, es desvetlla com una qualitat molt rellevant de la seva condició urbanística. 

 

 

 

Fig. IV:121 Intervenció de la Internationale Bauausstellung (IBA), 1984. Estat previ (vermell) i planta del projecte (Benevolo, 1974:1133) 

 

 

                                                                    
111 “La urbanitat és allà on es transmet al ciutadà la comprensió dels atributs de la ciutat (simultaneïtat, temporalitat i diversitat). És allà on es 
produeix l’enteniment, a vegades fragmentat, de la ciutat en el seu conjunt” (Solà Morales, 2008:147). 
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IV.1.3.2. Un espai amb les jerarquies associades a la urbanització seqüencial  

Els parcs centrals s’han demostrat com a realitat inacabada, permanentment reinterpretada, enriquida i adaptada a 
noves sol·licitacions, fins i tot en els casos més consolidats que no es veuen lliures de possibles futures 
modificacions que els puguin encara perfeccionar o ajustar a requeriments que la realitat sempre canviant de la 
metròpoli els pugui exigir.  

La importància que en la seva configuració pren la matèria vegetal ja anuncia que, com també succeeix a altres 
tipus de produccions paisatgístiques de menor dimensió, el temps actua decisivament en la transformació dels 
espais mitjançant el desenvolupament, creixement i reproducció dels materials vius. Per exemple, en els casos que 
foren objecte creat de bell nou, sense conservar vegetació existent, s’assemblen ben poc els espais del parc el dia 
en què les tasques de construcció es van donar per acabades i l’aspecte que presenten avui, com si en el moment 
d’obrir les portes s’hagués deixat bastida i plantada una estructura bàsica que el pas del temps aniria acabant de 
revestir.  

Però no és només aquesta causa, la de ser constituïts formalment mitjançant materials vius, que broten, espiguen, 
creixen o emmalalteixen, l’única que fa que el parc capital no resulti fàcilment un producte acabat, tancat, immòbil. 
Sovint, fins i tot en casos en què l’arrelament de la matèria vegetal ja estava garantit per la seva preexistència, la 
constitució del parc ha anat variant al llarg del temps, especialment pel que fa a la seva oferta d’utilitats que s’ha 
anat ajustant a les variables preferències de la ciutadania per al seu temps d’oci, així i com a les idees més en voga 
en la política o el pensament (Cranz, 2004).  

Especialment variables s’han mostrat aquells casos de més antiga creació, que han madurat lentament des de 
boscos silvestres a refinats dispositius per al passeig i l’oci passiu primer, i d’aquí a moderns complexos que 
pretenen donar resposta als requeriments d’oci col·lectiu de les grans metròpolis modernes, i encara de les 
megalòpolis contemporànies. Fins i tot aquells casos resultat d’un projecte concret, i encara aquells més gelosament 
conservats per la rellevància del projectista o la solució aportada inicialment, han sofert transformacions gens 
menyspreables que, tot i no haver estat sempre ben rebudes ni considerades com a pas endavant, donen mostres 
de fins a quin punt el parc capital és un element metropolità en constant discussió i evolució. 

Aquesta tendència a la transformació i a la consolidació dilatada en el temps té a Ciutat de Mèxic una definició 
particular que resulta amb qualitats de l’espai pròpies, a causa de la seva ampliació successiva a base d’incorporar 
nous sòls al parc. Així, el fet que des d’un parc original, la Primera Sección, aquest s’hagi estès cap a l’oest afegint 
una Segunda Sección, en un primer moment, i una Tercera Sección després, combinat amb la particular constitució 
de la metròpoli mexicana i les posicions relatives que mantenen parc i ciutat, acaben configurant-lo a través d’una 
urbanització seqüencial, a glops, de la qual en resulten unes propietats particulars com ara un cert degradat en la 
seva urbanitat, en la intensitat d’activitat que promocionen les diferents porcions del parc. 

Així tenim, per una banda, que el gran parc mexicà s’urbanitza o posa a disposició de la ciutat a tongades,112 i per 
l’altra que les diverses seccions del parc resulten amb un nivell d’equipament i activitat urbana diferencials, oferint un 
determinat gradient de la intensitat urbana, de la utilitat col·lectiva que s’extreu de l’espai o de la quantitat 
d’intercanvis entre persones que s’hi produeixen.  

Per a explicar el fenomen que aquí hem anomenat urbanització seqüencial és ben útil fer un cop d’ull a la delimitació 
administrativa del Bosque de Chapultepec en tres seccions, batejades amb nombres ordinals successius des del 
centre cap a la perifèria. Aquests tres paquets de sòl, que tanmateix semblen ser tres parts dividides d’una mateixa 

                                                                    
112 A Ciutat de Mèxic i a altes indrets de manera particular: per exemple, incorporant successivament nous sòls per al parc com en el cas de 
Philadelphia, o urbanitzant successivament els sòls disponibles com en el cas de Montjuïc i les dues empentes de major força que van definir la 
part més notable dels seus atributs, l’Exposició Universal de 1929, i els Jocs Olímpics de 1992.  
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unitat geogràfica o entitat biofísica, corresponen a sòls designats com a part del parc públic en diferents etapes, 
ampliant l’abast dels beneficis per a la ciutat que l’històric lloc del cerro del Chapulín havia vingut demostrant des 
dels temps prehispans, a mesura que aquesta s’anava estenent més i més com una taca d’oli.    

Així, si bé els sòls de la primera secció del parc corresponen a aquells històrics on tenia l’emperador mexica el seu 
palau i espais d’esbarjo que ja van ser cedits per a utilitat pública l’any 1530 per Hernan Cortés, el parc seria ampliat 
a principis del segle XX adquirint terrenys privats gràcies a la visionària gestió de José Yves Limatour. Aquests nous 
sòls no serien urbanitzats fins als anys seixanta, durant la presidència d’Adolfo López Mateos, seguint les 
prescripcions de l’arquitecte Leónides Guadarrama. També d’aquest moment és el programa de museus per a la 
Ciutat de Mèxic que va redactar l’arquitecte Pedro Ramírez Vázquez. Considerant que el Bosque de Chapultepec 
era un dels espais amb major afluència ciutadana en moments per a l’esbarjo va proposar que els nous 
equipaments museístics s’aprofitessin del seu atractiu i fossin ubicats al parc, construint-s’hi els museus 
d’Antropologia, i Història, d’Art Modern, la Galeria Nacional d’Història, el Museu d’Història Natural, el Tecnològic de 
la C.F.E., el Rufino Tamayo i el Papalote o de Los Niños.  

La tercera secció del parc, més a ponent i que abasta una superfície aproximada de 245 hectàrees, va ser 
inaugurada l’any 1974. És la zona menys coneguda i visitada del parc i el seu principal valor és de caràcter 
ambiental i ecològic. Aquí s’hi pretenen conservar espècies rellevants de flora i fauna i l’equipament per a l’oci 
col·lectiu és del tot inexistent, de tal manera que l’any 1992 va ser decretada com a Àrea Natural Protegida. 

Aquesta construcció diferida del parc va de la ma del particular desenvolupament de la ciutat. En aquest sentit la 
gran metròpoli mexicana és un cas poc ordinari, en el sentit que no ha absorbit aglomeracions existents al seu 
entorn, de les quals se’n puguin reconèixer trames urbanes pròpies, sinó que s’ha configurat estenent-se des d’un 
únic centre cap a la perifèria. “És més una ciutat clàssica de dimensions desmesurades, on hi ha una ciutat central, 
uns desenvolupaments urbans qualificats entorn el primer sistema, i uns espais perifèrics i marginals exteriors” 
(Barnada 2006:64).  

Tal i com s’ha construït Ciutat de Mèxic, amb un centre de 
referència unívoca invariable al llarg del temps, uns primers 
eixamples al voltant de l’assentament originalment ordenat 
en l’època colonial i una perifèria infinita sorgida de 
parcel·lacions de grans finques per iniciativa privada amb 
patrons en malla de directrius i orientacions autònomes i 
variades, defineix un patró espacial de la metròpolis de tall 
més o menys clàssic en el qual el que hi ha més a prop del 
centre de l’àrea urbanitzada és el més antic. Així passa 
també a Chapultepec, el que hi ha més a prop del centre és 
el que conserva atributs històrics de major transcendència i 
és el que fa més temps que va començar a fer-se servir per 
a l’oci col·lectiu urbà. El parc s’aniria urbanitzant i 
qualificant des dels sòls més propers al centre cap als més 
allunyats a mesura que havia de donar servei i trobar 
encaix dins d’una metròpoli en continua expansió. I és que 
durant el segle XX la ciutat no va parar de créixer, en 
progressió lineal, ocupant més i més extensió, a un ritme 
aproximat de 1.400 hectàrees a l’any (Fig. IV:122).  

La transició del centre cap a la perifèria no només 
determina el contingut històric associat a cada secció del 
parc, sinó que també distribueix l’equipament i les 
dotacions amb major o menor quantitat. La primera secció, 
més propera al centre, disposa de les principals dotacions 

Fig. IV:122 Creixement superficial de la Zona Metropolitana de 
la Vall de Mèxic (Romero, 2000:19). 
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i,113 sobretot, d’una major profusió d’espais verds projectats que prenen forma de petits parcs o jardins amb nom 
propi: parc Gandhi, parc Escultórico, parc Constituyentes, parc de la Hormiga, parc Central, etc.  

La segona secció també disposa d’equipament notable, però els recintes i les diferents àrees es despleguen en 
superfícies generoses i l’espai resulta menys competit que a la primera secció. Una gran àrea central es veu 
ocupada per un gran jardí amb formalització pròpia i autònoma al voltant del Lago Mayor, mentre que les utilitats 
com ara la fira d’atraccions mecàniques, el museu tecnològic, el d’història natural, o altres instal·lacions de caràcter 
infraestructural,114 es situen a les vores. A la tercera secció els usos urbans decauen del tot i no hi trobem més que 
un parc aquàtic a l’extrem sud-oest. 

L’accessibilitat de l’espai del parc també es distribueix amb aquesta tendència al decreixement així i com ens 
allunyem del centre de la ciutat. Parant atenció només al transport col·lectiu, al sistema ferroviari metropolità en 
subsòl que compta amb onze línies i mou 4 milions de passatgers diàriament (Romero, 2000:149), es veu com la 
primera secció compta amb tres estacions (Chapultepec, Auditorio i Constituyentes) de dues línies diferents del 
metro disposades als tres vèrtex del triangle que més o menys defineix. La segona secció es beneficia de dues 
d’aquestes estacions mentre que la tercera no compta amb aquest servei. 

El cas de Mèxic no és únic pel que fa a aquesta distribució diferencial de la intensitat urbana en el contingut intern 
del parc central. Trobem altres parcs en què l’activitat urbana es troba repartida diferencialment en l’espai, on es 
poden esbrinar patrons espacials d’una determinada decaiguda de la intensitat i la densitat d’atributs urbans dins del 
parc central (Fig. IV:123). Alguns no tenen res a veure amb la incorporació de sòls per a la utilitat col·lectiva a 
tongades, com per exemple el parc d’Amsterdam, on la diferència d’intensitat d’ús dels espais resulta d’una estricta 
planificació en base a les diferents capacitats d’accessibilitat de les diverses àrees.  

Tampoc ha estat un procés d’urbanització seqüencial el que a Madrid ha promocionat una certa concentració 
d’utilitats en l’àrea més propera al centre de la ciutat (el zoològic i l’aquari, un parc d’atraccions, els recintes firals 
IFEMA, el pavelló multi-usos Madrid Arena construït per a la candidatura olímpica Madrid 2012, etc.), atès que la 
finca de la Casa de Campo ha estat sempre, com a parc, una única entitat. Sembla com si la ciutat hagi necessitat, 
de moment, només aquella extensió propera al riu, i que disposi encara d’una gran reserva a l’espera d’acomodar 
les sol·licitacions futures que puguin recaure-hi.       

 

Fig. IV:123 Gradients d'intensitat urbana a cinc parcs centrals. JF.  
D'esquerra a dreta: Bosque de Chapultepec, Amsterdamse Bos, Casa de Campo, Fairmount Park i Cerro de San Cristóbal. 

                                                                    
113  Museu d’art modern, Museu nacional d’història i antropologia, Auditori nacional, Zoològic, Jardí botànic, Museu Tamayo, Residència 
presidencial Los Pinos. 
114 La instal·lació hidràulica del Cárcamo  de Tlaloc, construïda entre 1942 i 1952, rep i emmagatzema aigua de la llacuna de Lerma per a 
l’abastament de la ciutat.  
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A Santiago de Chile, per exemple, el diferencial d’intensitat urbana entre unes àrees i unes altres al parc metropolità 
troba motius d’ordre en l’orografia, situant algunes dotacions de servei local a les cotes baixes, especialment 
esportives, i un rosari d’utilitats col·lectives singulars ocupant els punts alts del sistema relligades mitjançant la línia 
del funicular (el santuari de la Inmaculada Concepción, dues piscines, el zoològic, l’observatori astronòmic, la Casa 
de cultura Anahuac, els jocs infantils Gabriela Mistral i diversos santuaris).  

A Philadelphia, per la seva banda, on sí es pot dir que el parc va ser construït a tongades amb la incorporació 
successiva de sòls que venien a ampliar l’àrea de protecció a banda i banda del riu (cfr. IV.1.2.9), també hi ha un 
patró de distribució de l’activitat urbana que decreix en el sentit cap a la perifèria. Tot i que hi ha activitat al llarg de 
tot el curs del riu i que trobem algunes àrees més equipades als dos marges, els espais de reserva de la conca del 
Wissahickon tenen una activitat urbana molt més testimonial que no ha merescut la construcció de dotacions 
especials. 

Així, tenint en compte allò dit anteriorment es pot afirmar que els diferencials d’intensitat urbana són corrents als 
grans parcs i que sovint, del patró de distribució d’aquests diferencials en l’espai se n’extreuen qualitats particulars a 
cada cas que influeixen en el caràcter o condició del parc. 

 

 

IV.1.3.3. Consolidació d’un espai obert construït a retalls  

Les metròpolis, i a vegades també els parcs centrals, es caracteritzen per haver-se construït al llarg del temps de 
manera fragmentada, amb una suma de “grans projectes o utopies”, que impulsades per iniciatives individuals 
pretenen implicar la col·lectivitat, i altres accions menors i més concretes, de caràcter sectorial, que responen a 
necessitats “menys espirituals”. Avui observem, doncs, la configuració instantània de l’espai així creat, ja sigui el 
parc o la pròpia metròpoli, que va ensenyant vies de transformació per a configuracions futures que resultin d’un 
procés viu de definició adaptativa (Rowe, 1978).  

La ciutat o el parc resulten, d’aquesta manera, com un patchwork de projectes diferents, de decisions preses per 
agents de diversa naturalesa amb objectius variats. Els diferents fragments no sempre conviuen en harmonia amb 
els seus veïns, però altres vegades la seva mescla ofereix oportunitats combinades de valor estimable.  

Per veure l’efecte d’aquest fenomen en la constitució d’un gran parc resulta adient indagar en el cas del parc central 
de Bogotá, el qual, al llarg d’un dilatat procés de maduració encara per culminar, ha anat acumulant projectes i 
decisions parcials referides a diferents parts d’una finca matriu, tot definint la utilitat de l’espai a retalls. El Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, que avui és reconegut com una única entitat de parc recreatiu, és en realitat el resultat 
del reagrupament de peces diferents. Algunes d’aquestes porcions ja comptaven amb un caràcter definit previ a la 
designació com a part del conjunt del parc mentre que en algunes altres la seva utilitat estava encara pendent de 
designar quan hi van ser incorporades.     

Així, tot i que avui el Parque Metropolitano Simón Bolívar té institució com una sola unitat, és en realitat un conjunt 
unificat de diferents fragments. Aquesta condició fragmentada, palesa també a nivell físic per les vies que el 
travessen en dos sentits, resulta especialment impulsada pel seu origen en la finca única que es va resistir a entrar a 
forma part de la ciutat d’un sòl cop (cfr. IV.1.1.4). Així, s’acumularien projectes diversos i parcials sobre la finca al 
llarg del temps, fent disminuir la superfície d’espai lliure disponible per una banda, i equipant i dotant de contingut els 
sòls no ocupats restants per l’altra. I és que mai cap projecte de transformació de la finca d’un sol cop hi va 
prosperar, però si que van anar traient-se-li parts per a necessitats diverses. 
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La seva condició de formació fragmentada fa que també ofereix un servei fragmentat. Cada un dels bocins de sòl de 
què es composa ofereix un tipus d’activitat o utilitat, té un ús prioritari que els atorga caràcter propi dins el conjunt, 
confegint en el total del parc una determinada mescla decantada. Un sector queda dedicat exclusivament a la 
biblioteca, un altre a usos esportius, tota una peça resulta ocupada pel jardí botànic, una gran peça central es 
destina a parc contemplatiu i per a l’oci passiu... formen un conjunt de peces gairebé monofuncionals que, reunides 
constitueixen el parc central de la metròpoli.  

Els avatars de la finca matriu fins que va ser considerada com a parc la part que en restava desocupada han servit 
per a il·lustrar el paper de l’estructura de la propietat del sòl en la constitució de la metròpoli i del parc central (cfr. 
IV.1.1.4). Aquí val la pena relatar els diferents episodis i projectes que la van anar fragmentant abans que es 
poguessin reagrupar els bocins lliures per a conformar  el parc central de Bogotá. 

La finca de La Beneficencia va ser des dels anys 40 un espai d’oportunitat per a la ubicació de necessitats 
públiques. La ciutat no disposava de més sòl públic que aquell atès que tot el sòl comú de què havia disposat 
antigament en forma de Cerros i Ejidos va ser venut durant el segle XIX, de la ma de la negligència d’uns 
administradors mediocres i la insistència dels propietaris de sòl rústic que volien ampliar el seu patrimoni productiu. 

Pel seu emplaçament privilegiat li va ser requerit, en una etapa inicial, un fragment d’unes 120 hectàrees per a la 
ubicació de la nova Ciutat Universitària durant la dècada de 1930. Era en aquell moment un emplaçament perifèric 
però estratègic, a tocar per l’oest de l’Avinguda de Cundinamarca i a prop d’on es trobaven el carrer 26, cap al nou 
Aeroport, i la avinguda de las Américas que conduïa a l’antic aeròdrom.   

També s’ubicà a la finca l’Hospital Infantil Lorencita Villegas a l’extrem nord-est de la finca,115 a tocar del carrer 68 i 
a prop de l’avinguda de Cundinamarca. Aquest tipus d’equipament s’esqueia d’allò més bé amb el caràcter de la 
institució propietària de la finca, dedicada a la protecció dels desfavorits, depenent de la Secretaria Nacional de 
Salut, i per aquest motiu no va trobar cap resistència per a ser-hi instal·lada.  

Així, podem dir que de la finca es van anar retallant alguns fragments de sòl per a la instal·lació de determinades 
dotacions estratègiques metropolitanes. Va quedar reforçada aquesta condició de la finca quan, durant la dictadura 
militar dels anys 50, es va retallar una part per a ubicar-hi el Centre Administratiu Nacional amb la intenció de 
traslladar-hi la Presidència de la República i totes les oficines del dictador. Finalment acabarien anant-hi a parar el 
Ministeri de la Defensa, el de Transport i altres institucions.116  

També és cert que els projectes no reeixits que a finals del s. XX pretenien convertir la totalitat de la finca en un pol 
de centralitat mixta han vist complerta la seva expectativa en una porció d’unes 200 ha., en els que avui són un dels 
sòls més cotitzats del país. S’hi apleguen usos residencials, comercials i solars per a seus d’empreses que aprofiten 
la publicitat que els dona el carrer 26 en una ordenació d’edificis en altura de densitat considerable. El projecte, 
pretén contrarestar la primacia de l’eix centre-nord construint un nou pol de centralitat metropolitana amb la 
participació del Govern nacional i administracions locals juntament amb el sector privat. No es tracta d’una ordenació 
definida com un projecte unitari, sinó que disposa la urbanització i es pretén que es desenvolupi en el temps amb 
certa flexibilitat, promovent el caràcter multifuncional de les edificacions i la mescla d’usos en el pla. Un sistema de 
gestió específic permet vendre les parcel·les en condicions especials, aplaçant-ne el pagament per tal que els 
negocis puguin engegar amb certes garanties d’èxit i permetent, alhora, imposar determinades exigències urbanes 
des del sector públic.     

                                                                    
115 Nomenat en honor a qui en va ser promotora, la primera dama del president Santos que governaria entre 1938-1942. La parella havia perdut 
una filla petita per la febre escarlata i, des de llavors, Lorencita Villegas s’implicaria personalment en la promoció d’actuacions diverses a favor de 
la salut infantil. 
116  Entre elles la Escuela Superior de Administración Pública, la Clínica del Niño Jorge Bejarano, l’hospital, dispensari mèdic i el centre 
d’operacions de la Policia Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística , el Centro Administrativo Nacional, la 
Superintendencia de Sociedades, la Registraduría Nacional del Estado Civil, o l’Instituto Colombiano De Bienestar Familiar. 
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A més de l’establiment dels centres metropolitans repassats més amunt, la finca també va servir per a ubicar-hi 
alguns projectes públics d’habitatge protegit. El primer cas de barri per a treballadors de baix poder adquisitiu 
construït per iniciativa pública és el Barrio Modelo, un eixample de 100 x 60 m de cases en filera de planta baixa i 
pis, amb una imatge homogènia en una primera fase de 702 habitatges construïda per la Caja de Vivienda Popular 
el 1942 (Pecha-Quimbay, 2011). L’esdeveniment de la visita del Papa també va requerir sòls del Salitre per al 
conjunt d’habitatges per als pelegrins anomenat Pablo VI en honor al pontífex, disposats en una ordenació de barres 
plurifamiliars de cinc plantes en dues direccions ortogonals sobre un pla d’espai verd (1.122 habitatges per a 
famílies de classe mitjana-alta). I uns anys després encara es trauria un altre sector trapezoïdal per al barri la 
Esmeralda, 1.269 habitatges per a famílies de classe mitjana, en un eixample de mançanes que s’obre amb cunya i 
guarda al cor espais lliures i dotacions públiques.117 

Així és que la finca s’havia convertit en el comodí de 
sòl on ubicar-hi necessitats públiques diverses, 
dotacions de centralitat metropolitana i projectes 
residencials per a classes populars i mitjanes, 
incorporant i connectant a l’estructura urbana existent 
una sèrie de fragments del perímetre de la finca 
matriu.   

Però no tot era treure, també hi va haver projectes 
que van aportar a la finca, en diferents moments i 
amb objectius específics diversos, actius per 
consolidar el caràcter de parc central metropolità que 
el conjunt d’espais acabaria prenent. És un exemple 
la peça que ocupa l’extrem oest dedicada al Jardí 
Botànic José Celestino Mutis. Va ser una iniciativa 
del doctor en botànica Enrique Pérez Arbeláez la 
que, intentant promoure la construcció d’una escola 
de botànica a la Universitat nacional, va precipitar 
finalment que després de la guerra civil, l’any 1955, 
es cedís una porció de la finca de la Beneficéncia 
amb prop de 18 hectàrees per a la instal·lació del 
Jardí botànic.  

També va contribuir a la confirmació del destí 
d’aquells sòls com a parc metropolità, aportant la 
nota de la recreació activa, el projecte del Parque El 
Salitre impulsat per l’alcalde Virgilio Barco. En la línia 
del que es venia produint com a model d’èxit als 
EEUU, es constituïa com un espai on el verd cedia el 
protagonisme al formigó per a acollir tot tipus de 
diversions per a joves i infants, equipat amb 
atraccions mecàniques com ara una muntanya russa 
(Fig. IV:124). De tot el que s’havia projectat només se 
n’equipà la meitat, mentre que la part restant va ser 
cedida per al Club de Empleados Oficiales. Allà, els 
funcionaris de la ciutat tenien seu social i àrees per a 
la pràctica d’esport. L’esport es consolidaria com a 
l’activitat majoritària en aquesta àrea, que temps 

                                                                    
117 Número d’habitatges per barris a Bogotá segons el cens realitzat per DANE l‘any 1973 (Bello-Rodríguez i Ramírez-Pachón, 1983:110-111). 

Fig. IV:124 Bogotà, parc d’atraccions Salitre Mágico, en un fragment 
del Parque Metropolitano Simón Bolívar. www. 
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després es convertiria en un centre d’alt rendiment per als talents esportius de l’estat. 

La zona humida que quedava darrera l’àrea dels Empleados Oficiales no servia per a un ús concret. Tanmateix, la 
seva constitució natural la convertia en un lloc amb grans valors mediambientals, oportú per a la biodiversitat, i lloc 
de filtració als aqüífers. En altres espais a Bogotá s’han reconegut aquests atributs rellevants per al medi ambient de 
la metròpoli i han estat reservats com a espais oberts de domini públic, com és el cas de l’Humedal de Córdoba, 
incorporat avui al sistema d’espais lliures públics de la metròpoli caracteritzat per les seves qualitats mediambientals 
i ecològiques. Atès que en altres temps aquests atributs mediambientals no es valoraven entre els continguts propis 
d’un gran parc urbà, la zona humida del Salitre va ser considerada sempre com un sòl residual, sense prendre mai 
la responsabilitat d’oferir un ús massa clar, i el seu àmbit va ser cedit durant els anys 90 als clubs de futbol de la 
ciutat per a que hi poguessin entrenar. Tot i això, aquest espai és avui un espai d’oportunitat per a contribuir a una 
composició variada del gran parc, així com per a potenciar els seus atributs ecològics.   

El pas de les vies rodades a través de l’espai obert de la finca del Salitre, que havia anat perdent sòls a les vores 
acollint l’expansió urbana, dividia el sòl disponible a l’interior, i les diferents peces resultants s’orienten cap a una 
caracterització autònoma, principalment dedicada a un tipus o altre d’utilitat. El parc paisatgístic ocupa la peça 
central, i al voltant l’acompanyen el parc de la biblioteca, el parc “recreo-deportivo”, l’àrea de la Unió Deportiva El 
Salitre i el jardí botànic, o el parc “del lago” o “de los novios” i el seu complex aquàtic (Fig. IV:125).  

 

 

 

 

Fig. IV:125 Bogotá, Parque metropolitano Simón Bolívar. Diferents àrees de que es composa el parc. JF amb GGM. 
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La composició d’un gran parc a base de reunir diferents retalls de sòl, cadascun amb la seva pròpia caracterització 
és un fenomen que, a més de a Bogotá, està darrera de la constitució del sistema de parcs que al llarg del riu Yarra 
composen el germen d’un parc central par a Melbourne.118  

Durant la segona meitat del segle XIX, en ple procés d’expansió de la ciutat, es van anar separant sòls de baixa 
demanda, antigues àrees d’explotació primària, i s’anirien designant com a parcs. Si bé a cada retall correspondria 
un disseny autònom, tot i que amb la important empremta d’un sol projectista, la forma i proximitat de les peces 
arma un conjunt de sòls continu en sentit nord sud, només interromput pel pas a través de tres infraestructures 
lineals (de nord a sud): viària rodada, ferroviària, hidrogràfica (Fig. IV:126)  

  

Fig. IV:126 Melbourne, Sistema de parcs. www i GGM. 

La història d’aquest gran parc compost per fragments és la suma de les històries de les diferents àrees i jardins que 
el componen:  

Els Fitzroy Gardens, a l’extrem nord del sistema i fent la transició entre la ciutat central i East Melbourne, passaren 
de ser un lloc pantanós i una cantera, a ser una reserva de jardins públics des de 1848. L’any 1857 James Sinclair 
en fou designat jardiner en cap i s’encarregà dels treballs del plantació i manteniment seguint el disseny de Clement 
Hodgkinson. A principis del segle XX el parc va experimentar una important renovació. Els Treasury Gardens, a 
tocar dels anteriors pel sud-oest, ocupen un sòl que estava dividit i preparat per a construir-hi, però que com que no 
va trobar comprador es va decidir deixar com a espai lliure, que cap a 1860 s’adequaria també segons un disseny 
de l’enginyer Clement Hodgkinson. El Yarra Park, immediat als anteriors pel sud i fins al riu, fou tret d’entre els 
terrenys en venta per el governador La Trobe l’any 1856 per a convertir-se en peça clau del sistema (81 hectàrees 

                                                                    
118 Tot el conjunt abasta unes 300 hectàrees, connectades per un extrem amb les 250 ha d’Albert Park. Aquesta gran àrea verda dóna servei a 
una metròpoli de 3,8 milions d’habitants des d’una posició cèntrica, al sud-est del centre, a tres kilòmetres a l’est del port travessant el districte de 
South Melbourne.   



IV. Composició y conflicte del parc central metropolità. 2.TROBALLES 

271 

d’extensió que eren la seu del Melbourne Cricket Club des de 1853). Ja a l’altra banda del riu hi ha el King’s Domain 
que fou originalment reservat de la venta per La Trobe, amb la idea de destinar-lo a la futura Government House and 
its domain. Forma la part majoritària del parc i conté els Alexandra Gardens, que des dels primers dies dels 
assentaments europeus en els anys 30 del segle XIX havia estat lloc per a la tala d’arbres, la construcció de maons i 
el pasturatge de bestiar fins que el 1904 es presentaren com a jardins ornamentals amb disseny de Carlo Catani; i 
els Queen Victoria Gardens que passaren de lloc de campament per a immigrants  durant la dècada de 1880 a ser 
memorial dedicat a la reina Victòria després de la seva mort l’any 1901. Encara més al sud el verd troba continuïtat 
amb les 250 hectàrees d’Albert Park, habilitat per al passeig públic entre 1854 i 1857 segons el disseny del mateix 
C. Hodgkinson.  

El conjunt resultant ofereix utilitats i tipus d’espais de tota mena, si bé bona part del seu rol principal a la ciutat li ve 
donat per la disposició d’equipament esportiu punter, que permet acollir una àmplia oferta d’esdeveniments i 
competicions de màxim nivell internacional, com va demostrar la celebració d’actes dels jocs de la Commonwealth 
de 2006. La major projecció internacional resulta de l’espai d’Albert Park, conegut pel seu circuit de velocitat que és 
on es disputa el gran premi de Formula 1 de la ciutat des de 1996. 

 

 

IV.1.3.4. Resultats de l’efecte de la passivitat com a incident empobridor 

La passivitat és un fenomen que, en el procés de construcció i consolidació dels grans parcs, actua com a incident 
desfigurador i empobridor de les seves qualitats. És clar que els parcs centrals no suporten o acullen activitats 
urbanes bàsiques o indispensables com ara l’habitar o la producció de bens intercanviables. Contràriament, estan 
especialitzats en la disposició d’espais per a activitats complementàries, pròpies del temps d’oci. Com a tal, doncs, 
són espais que no carreguen amb la responsabilitat d’oferir sortida a primeres necessitats i això els posa, sovint, en 
una situació de compromís que fa vulnerable la seva permanència en el cos de la ciutat. 

Construïts per a l’evasió de la rutina del treball, els grans parcs projectats durant la segona meitat del segle XIX 
venien a representar l’esplendor cívic de societats capaces d’organitzar-se per a fer realitat uns espais urbans en 
contra de les forces del comerç. Els grans parcs es bastien com a element urbà fora de la deriva mercantil que pren 
la urbanització durant l’era industrial, producte de decidides iniciatives filantròpiques, sostingudes amb arguments 
com el bé comú, l’interès col·lectiu o la justícia social.  

Per exemple, “per a Olmsted, el treball del Landscape architect estava dirigit a compensar tendències estretament 
comercials de la ciutat americana mitjançant la seva actuació com a agent que s’ocupa de l’interès social dins de les 
forces del mercat” (Ábalos, 2008). La realitat de la construcció del Central Park, però, faria notar la capacitat dels 
parcs per a incrementar el valor mercantil del sòl proper (Jackson, 1984), de manera que des de llavors molts 
operadors particulars serien els primers interessats en la promoció de pleasure gardens. A Europa, el mecanisme de 
la construcció d’un parc per a qualificar un determinat procés urbanitzador ja s’havia utilitzat, essent-ne un exemple 
paradigmàtic aquell del Regent’s Park, projectat per John Nash cap a 1812.  

Trobem diversos exemples en què la passivitat del grans parcs ha fet perillar la seva integritat, en què hi ha hagut 
intenció de dedicar-los a la urbanització per a altres usos urbans. Per exemple, el major parc de la capital sueca, 
d’antiga propietat reial, va estar ben a prop de veure com la seva part nord servia per a la implantació d’un sector 
d’expansió urbana a principis del segle XX.  

Els paratges que avui formen part del Djurgarden, el major parc al centre d’Estocolm, d’unes 1.100 ha. entre les 
seccions nord i sud,119 van ser comprats pel rei John III l’any 1579 per a establi-hi un reial parc de jocs per a la caça 
                                                                    
119 El Djurgarden es troba a escassos 2 km a l’est del centre d’Estocolm, entre la ciutat i el port comercial. Llevat dels seus límits a ponent en 
contacte directe amb la ciutat, gran part del perímetre del parc està banyat per les fredes aigües que connecten el mar interior Mälaren amb el 
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i passeig de la cort. Cap al segle XVIII ja era conegut pels ciutadans com a lloc d’esbarjo, però no seria fins a 1890 
que començarien a construir-se les primeres dotacions recreatives, especialment al sector sud. Tanmateix, a partir 
de 1892, la corona buscaria compradors per als terrenys de la secció nord i estaria disposada a urbanitzar-los 
segons diverses propostes i projectes que es van presentar l’any 1905. 

Va ser gràcies a l’acció política de Karl Starbäck, botànic i professor de ciències ambientals especialitzat en l’estudi 
dels fongs que va exercir diversos càrrecs de representació parlamentària destacant per la seva actitud preocupada 
conservació del medi, que els plans d’urbanitzar Djurgarden no van prosperar. La petició presentada al parlament 
per part de Starbäck l’any 1913 va ser discutida durant anys fins que va ser aprovada definitivament l’any 1917. Amb 
això, els terrenys del nord del gran parc serien definitivament protegits com a espai obert i d’ús públic. El Djurgarden 
compta avui, i des de 1995, amb la catalogació de National City Park. 

 

Fig. IV:127 Estocolm, vista aèria del Djurgarden i situació del parc a la ciutat. GGM 

Així, avui, en comptes d’un altre barri residencial, la capital sueca compta amb una vasta extensió de sòls dedicats 
al lleure entre el verd que concentra un bon nombre de dotacions per a l’oci de referència a la metròpoli (Fig. 
IV:127).  

Entre els usos culturals més destacats hi trobem: el Vasa Museet dedicat al vaixell enfonsat del mateix nom; el 
Nordiska Museet, dedicat a la divulgació de la cultura i tradicions sueques; l’aquari Vattenmuseum; el Zoològic de la 
ciutat; un Jardí Botànic; el museu a l’aire lliure Skansen, primera instal·lació d’aquest tipus al món; el Biological 
                                                                                                                                                                                                      
Mar Bàltic. Compta amb serveis de tramvia, bus o vaixell per a arribar-hi des de diversos punts de la metròpoli, així i com un servei d’autobús que 
connecta les diverses dotacions ubicades a l’interior.  
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Museum; diverses galeries d’art, Liljevalchs konsthall i Thielska galleriet; Etnografiska Museet; un petit teatre; el 
museu infantil Junibacken, inspirat en les rondalles de l’escriptora local Astrid Lindgren; i diverses instal·lacions de la 
Universitat.  

Pel que fa als esports, hi trobem: l’estadi olímpic, emplaçament principal dels esdeveniments de la Olimpíada de 
1912; l’Östermalms, una pista esportiva dedicada al futbol i al patinatge sobre gel a l’hivern; el Tennisstadion; i les 
instal·lacions Ryttarstadion per a competicions eqüestres. Cal afegir entre els seus serveis els molls esportius, punt 
de partida de la pràctica d’esports nàutics.  

També hi ha lloc pels usos recreatius, entre ells el parc d’atraccions Gröna Lund, i un circ. Resulta també notable la 
presència d’alguns palaus i seus representatives de l’administració de la ciutat i el país com ara el Palau Rosendal, 
fet construir per Carles XIV Joan de Suècia, o la mansió del Príncep Eugen, Waldemarsudde, avui convertida en 
museu. 

Un altre cas que il·lustra l’efecte de la passivitat com a incident desfigurador del gran parc es pot trobar a Sant 
Petersburg. Fundada l’any 1703 per Pere el Gran, la ciutat va ser la capital de l’imperi rus i lloc de residència 
permanent dels successius emperadors fins a la revolució, quan els bolxevics van traslladar la capital de la nova 
unió de repúbliques socialistes a Moscou l’any 1918. 

Els successius emperadors havien tingut un paper actiu en la creació i conservació d’àrees verdes a la ciutat, 
arribant a plantar arbres ells mateixos segons algunes fonts, així i com les classes aristocràtiques. Cap a principis 
del segle XIX s’havien bastit a l’entorn de la ciutat nombroses residències d’estiu propietat de l’aristocràcia, 
conegudes amb el nom de dacha, rodejades de magnífics jardins a les ribes del riu, traçats aquests per horticultors 
vinguts d’arreu, Alemanya, Holanda o Anglaterra. Algunes d’aquestes propietats estaven situades a les illes de 
Kamenny i Kretovsky, que després de la revolució passarien a formar part dels terrenys dedicats al Parc Central de 
Cultura i Repòs. 

 

Fig. IV:128 Imatge del projecte de l'estadi S. M. Kirov de A. Nikolsky. (Hayden, 2005). 
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En dies de festa, els propietaris de les dachas obrien les portes al 
passeig de visitants, restringint però l’entrada només a les elits 
aristocràtiques i militars. Altres espais enjardinats ornaven els exteriors 
propers a institucions caritatives, hospitals, esglésies i cementiris. 

Tanmateix, cap a mitjans del segle XIX, amb la transformació de la 
ciutat en centre industrial, l’espai verd interurbà s’aniria reduint. El preu 
del sòl es va incrementar notablement i molts propietaris van preferir 
traslladar-se a les seves vil·les suburbanes i vendre les seves 
residències i jardins a la ciutat per al desenvolupament urbà residencial. 
Un cop va esclatar la revolució, els aristòcrates van fugir de Rússia 
prenent el que van poder de les seves pertinències. El que va restar va 
ser traslladat a museus en els millors dels casos, però la majoria va ser 
objecte de pillatge i molts dels edificis van ser destruïts. 

El de Sant Petersburg hauria estat el més interessant i complex dels 
múltiples Parcs Centrals de Cultura i Repòs que es van bastir a la Unió 
Soviètica si el projecte d’Aleksandr Nikolsky s’hagués realitzat en la 
seva totalitat tal i com estava previst. En canvi, el llarg procés requerit 
per a fer del projecte una realitat, i la magnitud de l’esforç financer 
necessari, va fer que durant la construcció succeïssin contingències 
massa importants, com ara la Segona Guerra Mundial, com per a fer 
d’aquella una empresa prioritària. Finalment, el parc que ha arribat als 
nostres dies ha vist la seva superfície disminuïda i la seva composició 
abastament empobrida. 

El projecte original, guanyador del concurs i obra de A. Nikolsky, 
preveia l’ocupació de les tres illes situades a la desembocadura del riu 
Neva al Golf de Finlàndia, anomenades Kretovsky, Yelagin i Kamenny 
(de sud-oest a nord-est). L’illa Kretovsky, la major del conjunt, s’havia 
de dedicar a la cultura física, l’esport i les trobades multitudinàries. La 
dotació central d’aquesta illa, seria l’estadi S. M. Kirov, construït entre 
1933 i 1950 a l’extrem de ponent, però no es construirien ni les galeries 
que l’havien de rodejar, ni la torre que el feia visible des del centre de la 
ciutat, ni altres detalls arquitectònics proposats per Nikolsky. 

A ambdós costats de la via rectilínia que conduïa a l’estadi s’hi havien 
de bastir espais per a diverses activitats esportives. A la riba sud de 
l’illa es va planificar la construcció d’una platja, i al nord un teatre-
auditori amb 1.500 seients, una altra instal·lació similar però a l’aire 
lliure amb capacitat per a 12.000 espectadors, un cinema i un gran 
canal per al rem i la navegació esportiva. 

El projecte, incloïa també la construcció de dos turons artificials 
anomenats Vesyolie Gory,120 que representaven la major innovació i 
dificultat constructiva de tot el conjunt. Aquests turons artificials, que 
amagaven espais habitables al seu interior, havien de comptar amb 
cascades, espadats pronunciats, i terrasses des d’on contemplar el 
paisatge (Fig. IV:130). A dins, hi havia d’haver un gran cinema, un 
planetari, una gran sala d’exposicions, la recreació d’unes grutes i 

                                                                    
120 Vesyolie Gory significa quelcom semblant a Turons Animats.  

Fig. IV:129 Sant Petersburg, evolució de la ciutat 
entre 1705 i 1849. (Quilici, 1978).  
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diversos restaurants amb accés a les terrasses exteriors (Fig. IV:131). Un telefèric havia de connectar els dos cims i 
un conjunt de barques serien disposades per a permetre un emocionant descens a través de ràpids cursos d’aigua, 
amb la intenció de “tonificar el sistema nerviós i desenvolupar l’autocontrol dels usuaris”.  

Per a permetre la visita de fins a 160.000 ciutadans alhora, Nikolsky va preveure un sistema de tramvies soterrats 
que tindrien parades en els diferents punts d’activitat. Tanmateix, ni el sofisticat dispositiu de recreació amagat sota 
els turons artificials ni l’eficaç sistema de transport van ser construïts finalment. D’haver-se fet realitat, estaríem 
parlant avui d’un arcaïc i pioner parc temàtic, un petit Dysneyland bastit al bell mig d’una gran ciutat. 

 

Fig. IV:130 Projecte del Turons Animats de Nikolsky per al Parc Central de Cultura i Repòs de Sant Petersburg. Planta, alçat i 
especificacions. 

 

Fig. IV:131 Secció que mostra el desplegament d'espais interiors als Turons Animats de Nikolsky per al Parc Central de Cultura i Repòs 
de Sant Petersburg. 
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Després del concurs guanyat per Nikolsky, al qual van concórrer un gran nombre d’artistes i arquitectes animats per 
la idea de crear quelcom nou, allunyat dels vells models aristocràtics i burgesos, es va veure aviat que la construcció 
d’allò planejat a l’illa de Kretovsky, la més gran del conjunt, requeriria un ingent treball preparatori, una inversió 
desmesurada i que seria impossible abordar l’empresa en el temps inicialment previst. Els terrenys de l’illa de 
Kretovsky eren molt baixos i, com a tal, humits i pantanosos. Van requerir un treball intens per a la consolidació del 
sòl que incloïa el seu drenatge i la creació de llacs i canals. Cap a 1935, els informes de seguiment de l’obra ja 
advertien endarreriments considerables i manca de fons, fet que va provocar la presa de mesures d’excepció que 
van incloure la designació de brigades de treballadors forçosos. 

La guerra de 1941-1945 va suposar la interrupció dels treballs al parc i a altres àrees verdes de la ciutat i hi va 
provocar danys considerables. S’estima que, a Leningrad, es van perdre, al menys, un centenar de milers d’arbres, 
prop de la mateixa xifra d’arbusts decoratius i 300 hectàrees de gespa, fent desaparèixer un 13% del total d’àrees 
verdes existents llavors a la ciutat (Clark, 2006).  

El parc de Kirov, també va resultar greument malmès. Es van ubicar instal·lacions militars de defensa a l’illa de 
Kretovsky i per aquest motiu van ser tallats un bon nombre d’arbres vells que van servir per a escalfar l’ambient de 
moltes llars aquell fred hivern. Altrament, el palau de Yelagin, icona i principal atribut de l’illa que havia de destinar-
se principalment al descans i la relaxació dels treballadors, es va cremar parcialment. 

Després del conflicte, el manteniment d’àrees verdes per a la recreació massiva perdia sentit en el cor d’una ciutat 
malmesa que acabava de superar un intens setge. Acabada la guerra, la majoria d’activitats recreatives van ser 
traslladades a l’illa de Yelagin, ubicant-hi multitud d’instal·lacions per a exposicions, cinema, esport i entreteniments 
varis, comprometent els seus antics valors com a indret històric i monument arquitectònic que, finalment, van 
començar a restaurar-se durant la dècada de 1990. 

La concepció original del parc a l’illa de Kretovsky, com a part del gran complex de cultura i repòs, va rebre la 
influència d’una nova tipologia d’espai verd de factura soviètica de post-guerra. La victòria contra l’exèrcit alemany 
de la Segona Guerra Mundial va promocionar la construcció de nombrosos parcs per a rememorar i celebrar els 
èxits militars arreu de la URSS coneguts avui com a Parcs de la Victòria, i a San Petersburg va fer de l'illa prevista 
per a la recreació activa un espai bàsicament dedicat a la desfilada militar i la commemoració de la campanya 
guanyada.  

 

 

Fig. IV:132 San Petersburg, Parc Kirov. GGM 
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Així mateix, després de la guerra es va permetre l’alienació d’una part de l’illa de Kretovsky amb un 
desenvolupament urbà residencial que, a partir de 1945,  n’ocuparia una tercera part, just a l’àrea que fa de nexe 
entre les tres illes que formen el conjunt. Del total de 550 hectàrees previstes com a parc en el projecte original (105 
ha. Kamenny, 95 ha. Yelagin, 355 ha. Kretovsky), 115 ha. serien excloses d’aquest ús i destinades a l’expansió 
urbana ordinària. 

Així és com, a San Petersburg, la coincidència amb la guerra durant el llarg procés de construcció del parc central 
va comportar que el projecte original quedés abastament desfigurat, que veiés reduïts els seus continguts recreatius 
de tota mena i, fins i tot, disminuïda la seva superfície pública dedicada al verd. Durant la post-guerra es va rebaixar 
la voluntat administrativa per a fer d’aquelles illes un parc d’oci de màxima categoria i l’ambiciós projecte inicial va 
perdre dimensió i atributs qualitatius. 

A La Habana la passivitat també ha produït una degradació notable de l’espai que des de les primeres dècades del 
segle XX preveia convertir els terrenys propers a la riba del riu Almendares en un gran parc per a la metròpoli 
cubana. Per raons diverses, el projecte va ser postergat en diverses ocasions i no va ser fins a 1996 que 
l’administració de la ciutat va aprovar definitivament la creació del Parque Metropolitano de La Habana. La passivitat 
administrativa i la falta d’inversions per a fer de la voluntat inicial una realitat, juntament amb la pressió d’ús sobre el 
sòl i els seus recursos, farien que es reduís l’àrea inicialment projectada en una proporció significativa. Els sòls del 
parc van ser envaïts i ocupats il·legalment per a activitats diverses com ara l’agricultura, la pastura de ramats, 
indústries contaminants de tot tipus, alguns sectors residencials de caràcter marginal, magatzems i tallers (Díaz-
García, 2000:90). El cas de La Habana deixa palès que amb la designació i delimitació de sòls no n’hi ha prou, sinó 
que cal una acció decidida per part de l’administració i una inversió de recursos suficients per a fer dels sols 
designats un autèntic parc central. 

Aquests i altres casos il·lustren com la passivitat, la falta d’accions i inversions concretes per a constituir el parc 
central, fan que aquest pugui veure’s desfigurat i empobrida la seva composició.  

 

 

IV.1.3.5. Un paisatge amb l’empremta de la tècnica aplicada a la seva construcció 

En la hipòtesi que certes diferències en la manera en què es construeixen els grans parcs actuen com a motiu de 
caracterització de la seva composició interna es pot indicar que, en ocasions, es pot prendre la composició resultant 
com a solució raonable sorgida de l’aplicació de tècniques concretes per a l’adequació dels sòls a l’ús de parc.  
Aquesta relació causa efecte entre el problema constructiu i la forma que pren la solució es desvetlla d’una manera 
recognoscible al projecte modern de l’Amsterdamse Bos.  

En aquell context, el parc pren una connotació especial d’artifici, requerint per a fer-se realitat la transformació 
completa del sòl i la planificació d’un procés ecològic que permetés la consolidació d’un bosc. La magnitud del 
problema concentra de tal manera els esforços necessaris per a l’empresa en aquests reptes tècnics que, 
necessàriament, les consideracions estètiques del paisatge resultant es veuen impregnades de les arts aplicades a 
aquests conflictes en particular.  

El primer informe per a la construcció de l’Amsterdamse Bos, “Rapport van de Comissie vor het Boschplam”, es 
presenta l’any 1931 i exposa les principals condicions a satisfer per part del parc alhora que estableix la necessitat 
d’aforestar els pòlders, posant en evidència el problema tècnic d’aconseguir baixar el nivell freàtic que caldrà 
afrontar en primera instància. 

Per a convertir el conjunt de pòlders en un única entitat caldria unificar els sistemes de drenatge en un  de sol (Fig. 
IV:133), compost a partir d’una vasta xarxa de tubs dren soterrats (30 km de tubs de 60 mm de diàmetre) que 
descarrega a vàries basses i a un sistema de canals a cel obert. Aquests canals porten l’aigua fins a una estació de 
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bombeig que fa pujar l’aigua fins a abocar-la al Nieuwe Meer, mentre serveixen per a composar les principals 
escenes paisatgístiques del parc, i també espais funcionals de primer ordre com el canal de rem.  Les terres extretes 
per a dibuixar el patró de cossos d’aigua que permet anivellar el sòl del parc s’utilitzen a l’interior del seu àmbit, per a 
consolidar l’altura del pòlder resultant i per a construir l’única elevació que destaca al conjunt oferint una panoràmica 
exclusiva i una nova activitat. 

La construcció del bosc requeriria un estudi ecològic rigorós per a determinar les espècies que naturalment es 
desenvolupen a terrenys polderitzats, en una recerca d’un model de bosc sostenible i de baix manteniment, qüestió 
ben innovadora si es compara, per exemple, amb el model de parc victorià que aposta per l’ús de vegetació exòtica i 
l’acurat i continu manteniment. Les espècies vegetals finalment escollides van ser el roure, el faig, els til·lers, els 
bedolls, les freixes, l’arboç, els àlbers, el salze, el corneller, l’avellaner, el teix, el grèvol i el saüc, però aquestes no 
van poder ser introduïdes fins que altres espècies plantades prèviament van consolidar unes condicions d’humitat i 
salinitat del sòl adients amb el pas del seu cicle vital.  

 

Fig. IV:133 Estat previ dels sòls que hauria d'ocupar el Bos, a un aixecament topogràfic de 1913. (Van Rossem, 1993). 

En el context holandès, resulta difícil acudir a la imatge de la naturalesa local, en el sentit pintoresc del genius locus, 
per a una societat que habita des de sempre un paisatge totalment creat per l’home. Així, la recerca de les espècies 
de flora més adaptables a les condicions del lloc és el més semblant que es pot fer en aquest sentit. I és que “el 
paisatge, en la cultura holandesa, no es pot considerar un objecte en si que calgui preservar o recuperar per a la 
ciutat, sinó que és el resultat d’iniciatives i forces mesurables”. 121 

Tot es va haver de dissenyar del mode més racional possible i aquest repte resultava de tal envergadura, i tan 
rigorós el plantejament de la qüestió, que la dimensió tècnica dels problemes va resultar predominant a l’hora de 

                                                                    
121 Segons Lootsma, B., “Synthetic Regionalization: The Dutch Landscape Towards a Second Modernity” (Corner ed., 1999:260). 
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donar forma a la constitució que el parc anava prenent. La tècnica va resultar tan rellevant fins al punt que la pròpia 
realitat del parc es destil·la com a expressió directe dels recursos artificials ideats i implementats per a aquest fi. 
L’avenç de l’empresa pas a pas, decisió a decisió, acaba definint la intervenció com un procés de construcció 
sostenible i autoregulat justificat en si mateix i, segons exposa Berrizbeitia (a Corner ed., 1999:188 i ss.), va donar 
lloc a una manera singular de configurar el parc.  

Les qüestions compositives prenien actitud passiva en front del paper actiu jugat per les exigències constructives i 
científiques manejades. L’estil no s’escollia, sinó que resultava del procés que feia del parc el resultat de la seva 
pròpia producció, el resultat de donar compliment al programa traslladat al lloc mitjançant criteris socials i científics 
aportats per un equip pluridisciplinari.  

A l’hora, el gran parc d’Amsterdam s’havia de constituir sense referències històriques vàlides. Tenint en compte que 
tant el projecte del bosc com el de l’extensió de la ciutat en el que s’inscriu es redacten en el context del Moviment 
Modern resulta ratificada l’actitud que ignora la història com a continguts necessaris del parc. I és que, com a 
moviment d’avantguarda, la reflexió arquitectònica i urbanística modernes tendien a tractar el passat com quelcom 
que calia substituir pel nou ordre de valors a l’alça. Si a això s’afegeix la condició sota el nivell del mar del sòl que 
ens ocupa, s’observa que les úniques traces històriques que hi havia al terrenys que serien ocupats pel parc es 
limitaven a les diferències de nivell entre els pòlders que s’havien anat creant, a tongades, entre 1853 i 1925. Les 
condicions del suport preexistent, doncs, resultaven inviables per a la consecució d’un espai únic, així com caldria 
desfer-se de la rectilínia estructura de dics que obligaven a caminar en línia recta i que no resultava apte per a una 
adequada experiència estètica durant la pràctica d’oci entre la natura, que encaixa millor amb recorreguts de traçat 
deambulant (Fig. IV:134).  

 

    

Fig. IV:134 Amsterdam, Amsterdamse Bos. Fotografia aèria dels sòls del parc c. 1920 i a l'actualitat. (Van Rossem, 1993; GGM). 
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Tanmateix, un cop eliminada qualsevol referència a la història amb l’explanació de tot el conjunt com una sola 
superfície contínua, aquesta no es recrearà a posteriori com sí es fa en alguns casos de parcs pintorescs. Les 
poques edificacions a ubicar es projectaran en base als criteris més actuals promoguts pel moviment modern, sense 
ni tan sols adaptar-ne la seva materialitat de formigó, vidre i acer per a buscar una suposada millor fusió entre la 
natura i l’arquitectura, tècnica constant en els parcs pintorescs quan introdueix edificacions d’estil rústic. 

Així, el paisatge del parc és construït artificialment, com tot el país, mitjançant el treball manual i l’ajuda de tracció 
animal que afegeix un lligam de la ciutadania amb el sòl. El bosc a Amsterdam és quelcom que cal construir en un 
acte de treball col·lectiu, no com una entitat a conservar o protegir de les forces humanes que no fan més que 
transformar paratges naturals en artifici urbà.  

Crida l’atenció “l’absència d’una narrativa espacial 
(ben present als casos pintorescs) i d’espais de 
processó que puguin culminar en un clímax 
monumental” entre els elements que composen el 
plànol del parc, resultant-ne un espai sense 
significats unívocs. S’hi observa una absència 
d’alineació amb cap de les categories estètiques del 
paisatge conegudes en el seu moment, i es planteja 
una concepció del parc com “una transcripció formal 
d’un programa determinat d’acord a un conjunt de 
criteris científics i socials” (Berrizbeitia, a Corner ed., 
1999:191). 

Van Eesteren i Mulder haurien desenvolupat, a 
través del seu coneixement dels parcs anglesos i 
alemanys, una concepció del disseny i construcció 
del parc més com un procés que com una 
composició estètica acabada, fet que reclamaria 
una avaluació del seu èxit més en com funciona i 
menys en com és en aparença (Berrizbeitia, a 
Corner, 1999: 188).  Els continguts del Bos utilitzen 
quelcom de les tradicions anglesa i alemanya sobre 
el parc públic, sense ser possible alinear-lo a algun 
dels dos corrents estètics operatius a l’època. Al 
Volksgarten recorden la concentració d’activitats al 
llarg d’eixos, el teatre a l’aire lliure, les piscines i els 
camps de joc. A la tradició paisatgística recorden la 
plantació massiva a les vores que emmarca 
clarament per oposició els espais de prats i l’ús d’un 
extens sistema de làmines d’aigua. 

El patró de disseny es concep, sota principis de les 
cobertures del sòl, com una distribució de les 
diferents unitats de paisatge com són el bosc, els 
prats i els cossos d’aigua i les sendes (camins i 
canals), distribuint-les a parts iguales fins a ocupar 
el total de l’espai disponible. Les 900 hectàrees del 
parc s’ocupen amb 313 ha. de boscos, 253 ha. de 
prat, 337 ha. de camins i cursos d’aigua, en una 
relació que s’aproxima a 1:1:1.  

Fig. IV:135 Van Doesburg, Theo, “Contre composite”, versions I i IV, 
1924.  I) Relació del fosc a clar 2:1:2. IV) Negre-Blanc-Color, 5:3:2. 

Fig. IV:136 Cornelis Van Eesteren i Theo Van Doesburg, cap a 1923 a 
l'estudi que compartien a Paris.  
Rotterdam, Nederlands Architectuurinstituut. 
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Aquesta concepció de la planta del bosc, basada en el que sembla una recerca d’equilibris numèrics sencers entre 
les diferents superfícies, sí podria ser considerada una qüestió d’estil, si es té en compte que les relacions 
numèriques són una constant en la pintura De Stijl (Fig. IV:135), moviment artístic d’arrels holandeses al que 
Cornelis Van Eesteren estava afiliat des de 1923 i amb un dels principals fundadors i divulgadors del qual, Theo Van 
Doesburg, va col·laborar en diversos projectes (Fig. IV:136). 

Però, a banda d’aquesta anecdòtica coincidència, el pes de les dificultats tècniques influeix d’una manera tan 
decisiva en el resultat del parc que es pot sostenir la hipòtesi que la seva composició és el producte racional de 
l’aplicació de les tècniques necessàries. Tot s’havia de decidir i dissenyar en un lloc pla que s’havia de transformar 
completament, sense preexistències que poguessin donar una orientació, sense precedents que establissin certes 
preferències estètiques heretades. La preparació del sòl i l’elecció de les espècies plantejaven tants requeriment que 
les arts necessàries per a aconseguir-los eren suficients per a conjugar un llenguatge estètic propi per al parc. 

El cas d’Amsterdam proposa una reflexió sobre el paper de la tècnica com a generadora de forma. La seva 
composició és nítida i honesta. Hi ha la quantitat d’aigua necessària per a mantenir secs i a nivell els sòls del parc, 
els espais recreatius són just els requerits segons càlculs estadístics precisos i la geometria és una bona aliada per 
a ordenar-los de manera eficaç, l’altura de les ondulacions és la justa que resulta de l’acumulació de terres extretes 
per al dragat del sistema de canals, i el bosc es constitueix només amb les espècies que millor viuen en l’ecosistema 
artificial dels pòlder.  

A Amsterdam s’observa que la tècnica requerida per a la construcció del parc central pot actuar com a informant de 
la forma definitiva que ha de prendre el parc. La lògica constructiva aplicada a la forma de l’espai del parc 
proporciona oportunitats per a la sostenibilitat i per a fer recognoscibles els sistemes i processos geo-ecològics que 
estan en la base de constitució del parc central.   




