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4.2. Troballes al parc central 

Els parcs centrals, elements metropolitans la construcció i maduració dels quals requereix llargs terminis, s’estan 
revelant com a component important de les metròpolis contemporànies i com un atribut qualitatiu notable de la seva 
definició. Aconsegueixen aportar identitat a aquestes aglomeracions ingents fent sensibles les seves particularitats, 
faciliten l’equilibri de la concentració urbana o permeten a la ciutat oferir-se com a hàbitat complert, desfent-se de la 
dependència del camp exterior que cada dia queda més lluny. Durant el transcurs de la recerca que pretenia 
explorar aquestes hipòtesis, l’objecte d’estudi s’ha anat mostrant com un camp abonat per a l’estímul de la innovació 
i la invenció. Això contribueix a que, al parc central, s’hi produeixin descobertes rellevants per a la ciutat i el seu 
coneixement. D’aquesta manera, els parcs centrals també es poden presentar com a vehicle d’importants 
innovacions i troballes que gràcies a la seva existència s’arriben a produir.  

S’han establert els atributs més característics d’aquests parcs singulars: la propietat pública del sòl, la seva gran 
dimensió a l’escala de la metròpoli, la posició i connexió adequades o la qualitat notable del verd que en defineix els 
seus paisatges. S’ha exposat que també en són propis l’oferta de diversitat d’activitats de lleure per a tots el públics, 
la seva capacitat d’atracció que supera l’àmbit local o la representació d’atributs metropolitans excepcionals. 
Tanmateix, es pot afegir a aquests atributs la importància que pren el parc central al si de la metròpoli en esdevenir 
motor o testimoni de la innovació urbana o la invenció arquitectònica i urbanística. I és que són diversos els episodis 
que es poden esmentar en què aquests parcs s’han vist implicats en excepcionals troballes per a la urbanística, o en 
què certes novetats del que vol dir allò urbà es manifesten entre els seus paratges. 

Així, els parcs centrals, espais complexos constituït a cavall dels valors, sistemes i processos naturals i els 
requeriments urbans i metropolitans, tot i presentar una intensitat urbana més aviat distesa, resulten actius en la 
creació i transmissió de coneixements i donen a llum algunes novetats rellevants per a l’enriquiment de la constitució 
de la metròpoli i per al progrés de la urbanística.  

En allò que hi ha d’original en la construcció del parcs centrals s’hi troben oportunitats per a fer d’aquests espais uns 
receptacles de progrés en la constitució de la ciutat i en seu coneixement.  

Altres recerques en el camp de l’urbanisme s’han trobat amb aquest fenomen de la troballa en el seu camí cap a la 
definició d’alguna unitat urbana pròpia de les metròpolis contemporànies. Per citar només un exemple vegi’s l’anàlisi 
que Alex Wall fa de l’obra de Victor Gruen, l’arquitecte austríac establert als Estats Units des de la dècada de 1940, 
que hauria extret troballes rellevants per a la constitució de la ciutat contemporània a través de l’estudi i projecte del 
centres comercials suburbans. “Gruen va fer algunes contribucions notables a l’arquitectura i l’urbanisme en 
diferents àrees, totes elles sorgides o derivades dels seus primers treballs com a dissenyador d’espais comercials” 
(Wall, 2005:12). 

Durant la dècada de 1950, Victor Gruen va portar a terme una tasca de recerca rellevant sobre el disseny d’espais 
comercials i és reconegut com a pioner en anunciar un nou tipus d’edifici, el “regional shopping centre” (centre 
comercial suburbà), cridat a canviar el paisatge suburbà i el desenvolupament urbà d’EEUU. L’aprenentatge 
capitalitzat amb aquestes primeres experiències s’exportaria més endavant per a treballs de revitalització de centres 
urbans o downtowns i més endavant contribuirien a la difusió de qüestions mediambientals. Al Regional Shopping 
Mall, conceptualitzat com un centre comercial, social i cultural comunitari per a la població suburbana, Gruen va 
progressar en diverses línies: en la construcció conceptual d’un estrat del sòl col·lectiu, de domini privat però de 
pública concurrència; en la recerca en construcció d’ambients promotors d’experiències urbanes “transformatives”, 
capaços de funcionar com a fòrums socials, culturals i per a l’intercanvi comercial; en la recreació dels valors de 
l’espai públic urbà a l’interior d’un nou tipus arquitectònic suburbà, transferint després coneixements per a la 
renovació de centres urbans antics i per al planejament regional; en la construcció de la forma urbana a partir de la 
gestió dels automòbils (àrees d’aparcament); etc. El cas de Gruen il·lustra, doncs, com l’estudi d’un producte concret 
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de la metròpoli contemporània, en el seu cas els centres comercials suburbans, pot servir com a lloc comú per a 
l’aprenentatge de la constitució de la metròpoli i per al progrés de la urbanística.  

Sense voler comparar en importància les dues contribucions, en l’exploració de Gruen i en la que es presenta els 
concrets objectes d’estudi descobreixen certes qualitats excepcionals de l’espai de la metròpoli contemporània. 
S’exposaran en aquest subcapítol alguns aspectes d’aquesta faceta promotora d’innovacions, a través d’alguns 
exemples que expressen diferents troballes pròpies de la condició urbanística dels parcs centrals metropolitans.  

Els següents passatges s’han agrupat sota aquest títol de “troballa” pel seu caràcter de descoberta, sovint 
enginyosa, d’algunes  formes, atributs i significats urbans que fins llavors eren desconeguts, que no eren considerats 
entre els valors i avantatges que poden aportar les grans ciutats. 

En la gran dimensió del parc central resideix bona part d’aquesta capacitat d’estímul de la innovació per al maneig 
de la diversitat i per al seu govern, per a fer de la mescla un atribut positiu. Hi ha camp per a l’experimentació en un 
lloc que, a més, introdueix de manera especial alguns ingredients poc habituals en àrees urbanes de configuració 
més ordinària, com ara l’atenció als processos ecològics o l’ordenació qualitativa i l’habilitació funcional de l’espai 
lliure en grans quantitats, per exemple. Són, doncs, espais que donen peu a la troballa de situacions urbanes ben 
singulars que els espais ordinaris no ofereixen, les quals demostren que a les grans metròpolis d’avui s’hi troben 
qualitats úniques i de molt variada naturalesa, i que aquestes oportunitats tan exclusives hi conviuen en una rica 
mescla que resulta un dels seus principals i més valorats atractius.  

Al capdavall, la ciutat sempre s’ha desvetllat com a lloc d’avantguarda de la civilització i estímul per al progrés de la 
cultura. I les metròpolis de dimensions gegantines que s’estan formant i consolidant en aquest principi de segle XXI 
tenen en el parc central un dels elements principals per a seguir demostrant que, tractant-se de progrés, les ciutats 
van primer.   

 

 

4.2.1.  Troballes rellevants per a l’enriquiment de la constitució de la metròpoli 

Quan un es pregunta de què es composa i quines qualitats es desvetllen a la metròpoli contemporània de seguida 
comencen a venir cap els centres de negocis, les grans àrees productives, els barris residencials de tota condició, 
els centres de logística, malls comercials, centres intermodals de transport de bens i persones, els campus de 
coneixement... i tots ells alhora formant un sistema complex. També, per que no, la gran metròpoli pot ser sinònim 
de grans àrees verdes d’excel·lent condició. “Les ciutats que, certament, són sistemes complexos en contínua 
transformació, es materialitzen en espais de concentració unànime i participativa (el Carrer Major, la gran plaça, 
l’avinguda, el Parc Central) més o menys patrocinada pel poder constituït” (Solà-Morales a AA.VV, 2004:12-51). 

Els diversos espais especialitzats amb els quals es composa la gran metròpoli aporten cada un les seves particulars 
riqueses i, en el camp del parc central, la metròpoli troba qualitats rellevants per a enriquir la seva constitució. I és 
que hi ha una sèrie de qualitats i requeriments propis de les grans metròpolis que queden ben resolts en l’àmbit del 
parc central, i disposar d’aquest resulta un avantatge per a que s’hi esplaïn en condicions d’excel·lència. Els parcs 
centrals proporcionen un particular servei que les ciutats que no en disposen han de resoldre per altres vies, a 
vegades menys satisfactòries. 

És en la condició complexa i mixta del parc central on resideix el conflicte que estimula la invenció i la creació de 
novetats. És a la seva condició polifuncional, a la seva constitució amb materials vegetals molt variats, a la seva 
vocació multiescènica, i a la conjugació de tot això, on la gran ciutat contemporània descobreix per a sí atributs 
qualitatius exclusius. El conflicte associat a la mescla d’utilitats, usuaris i situacions urbanes de naturalesa variada 
en aquests grans parcs representa un estímul de primer ordre per a la invenció en la creació urbana. En parar 
l’atenció i en voler actuar sobre els espais urbans amb major conflicte, amb més mescla, és quan sorgeixen sovint 
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les solucions individuals o col·lectives més enginyoses. El conflicte de la mescla obliga a un esforç analític que 
promou motius de projecte complexos, a vegades sorprenents i originals.  

Que la resolució del conflicte és un camp que estimula la creació enginyosa i la invenció és una associació d’idees 
que es pot trobar en el rerefons del discurs sobre les “cantonades” de Manuel de Solà-Morales (2004). La 
conceptualització de la “cantonada” com a resolució material d’un sistema complex de recorreguts, intercanvis, 
activitats, elements constructius, etc., convergents a un punt concret es proposa com un lloc de necessària atenció 
urbanística, com un camp de coneixement i com un repte per al projecte.  

D’entre els atributs de la gran ciutat, és en la diversitat on hi ha les majors oportunitats per a la innovació en la 
creació urbana. La ciutat és diversa i la diversitat és un fet urbà, i ho és ja des dels temps d’Aristòtil, que considerava 
que “...persones semblants no poden fer una ciutat”. “Les ciutats són les màquines fantàstiques que permeten 
transformar la soledat en intercanvi i la ignorància en progrés” (Solà-Morales a AA.VV., 2004:12-51). 

Hi ha a les cantonades una sèrie de “dificultats distributives” que li són característiques com a lloc “topològicament 
problemàtic”. La resolució de la cantonada és un “exercici de dificultat i de mèrit que representa tota la complexitat i 
riquesa de la urbanitat”, “és una provocació, un moment de repte i una ocasió per al lluïment”. La resolució dels llocs 
amb major conflicte és la prova de l’habilitat del projectista i del valor artístic del seu ofici, ensenya la intel·ligència a 
què pot arribar l’ofici. És “la dificultat convertida en creació brillant” (Solà-Morales a AA.VV., 2004:12-51).  

El suggeridor títol de l’article de reflexió sobre el mateix tòpic a càrrec de R. Sennett, Cantonades: resistència i 
sorpresa (Sennett a AA.VV., 2004: 142-149), evoca la doble condició del lloc de conflicte, un espai amb una inèrcia 
tan gran que es resisteix al canvi alhora que promou la innovació.   

Precisament a partir de l’observació de la complexitat majúscula que pren el fenomen urbà a Manhattan al llarg de la 
història, Rem Koolhaas va posar de manifest la capacitat de l’illa per a patrocinar el progrés i la invenció de noves 
formes urbanes. A Deliri de Nova York, Koolhaas exposa una sèrie d’innovacions arquitectòniques i urbanístiques 
sorgides allà per l’estímul que produeix la resolució del “paradigma de la congestió” (Koolhaas, 1978). La “secció 
lliure” és una de les descobertes dels gratacels de Nova York, aquella que per primera vegada va mostrar que l’ús 
que es fa de les diverses plantes d’un edifici pot ser autònom i diferent del que es fa de les demés, que “a cada 
parada de l’ascensor hi correspon un estil de vida diferent i, amb això, una ideologia implícita, tot això sostingut amb 
absoluta neutralitat per l’armadura estructural” (Koolhaas, 1987:85). En els sòls més intensament ocupats i 
transitats, en els que ofereixen majors oportunitats i expectatives de progrés, en els més demandats i sol·licitats, en 
els sòls quasi congestionats, Koolhaas hi descobreix que la ciutat contemporània es constitueix amb solucions 
innovadores. Torna a esbossar-se la idea que en el conflicte hi ha estímul per al coneixement i la invenció. 

“En allò relatiu a l’urbanisme, aquesta indeterminació (de les parcel·les multiplicades i apilades) significa que un 
emplaçament concret ja no pugui equiparar-se a un únic propòsit predeterminat. D’ara endavant, cada parcel·la 
metropolitana dóna cabuda, al menys en teoria, a una combinació imprevisible i inestable d’activitats simultànies, el 
que fa que l’arquitectura sigui menys un acte de previsió - com era abans - y que l’urbanisme sigui un acte de 
predicció només limitada” (Koolhaas, 1987:85). 

S’exploren en els següents passatges alguns dels atributs propis del parc central que desvetllen, a vegades 
contradient lògiques i imaginaris apresos, nous formats i qualitats de l’espai de la metròpoli. Es rastreja entre 
determinades formes i atributs de l’espai que constitueixen el sentit d’un àgora contemporani, o que fan que un espai 
majoritàriament obert i enjardinat pugui convertir-se en un centre urbà o en un conjunt d’atmosferes sensorials 
qualificades. S’exposen altres continguts que contribueixen a l’associació de la gran ciutat amb els espais verds de 
la millor qualitat, amb els equipaments per a l’oci més ric i variat, o amb la presència de les més altes institucions de 
l’administració del bé comú, així i com s’indaga també en l’arrelament que prenen en els darrers temps algunes 
noves tendències en la concepció dels parcs que criden l’atenció de que cal que l’espai de la metròpoli s’identifiqui 
amb criteris de sostenibilitat de tota condició.      
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4.2.1.1. L’àgora capital com a espai de costum per a usos col·lectius singulars de la metròpoli  

L’àgora és, potser, el més reconegut model d’espai públic de la història de la civilització urbana occidental, arquetip 
que identifica l’espai obert de la ciutat amb la propietat pública. A l’antiga Grècia, l’àgora venia a representar valors 
propis de la polis en el seu conjunt com són la trobada i intercanvi amb els conciutadans o la discussió, vetlla i 
administració col·lectiva del bé comú.  

Des de diferents perspectives, l’àgora s’ha interpretat com a model per a la plaça, l’espai obert que des de la ciutat 
medieval fins a la moderna ha servit d’escenari principal per a l’esfera pública, apta per a manifestacions col·lectives 
de la societat urbana de tota mena (Zucker, 1959). La pregunta que es planteja és si el model de l’àgora s’ha 
esgotat a la ciutat moderna, i si la seva herència té sentit o pot trobar vigència en el context de les grans metròpolis 
contemporànies. La hipòtesi que s’explora és que al parc central s’hi poden trobar qualitats apropiades i oportunitats 
per a que aquestes s’expressin com a nova forma d’àgora a l’altura, i a l’escala, de la metròpoli contemporània.   

Alguns exemples que s’exposaran mostren com determinats parcs centrals representen per a les seves metròpolis 
alguns dels atributs bàsics de l’àgora: identificant l’espai obert amb la propietat pública; garantint la no apropiació de 
l’espai per part de cap edifici, institució o col·lectiu; permetent la reunió de multituds representatives de tota la 
ciutadania; manifestant l’èxit de l’espai obert a través d’un acompanyament de la més alta dignitat, mitjançant 
l’arquitectura o l’ornament. Parcs centrals com el de Sao Paulo o el de Washington són espais centrals que no cal 
recordar a ningú, i menys als seus respectius ciutadans, que són de domini públic. Estan registrat com a part de la 
conducta apresa per la ciutadania, que sap molt bé quin és l’escenari més adient per als actes públics. Es 
converteixen en lloc de costum, de referència per a la reunió pública.  

Ser ciutadà de ple dret a la polis exigia la participació en allò que esdevenia a l'àgora, en aquell espai obert de “la 
dimensió d’un crit” on s'hi produïen relacions socials, polítiques, de justícia, religioses i econòmiques, en un ambient 
de certa ociositat. L’àgora grega esdevé un model arcaic del que vol dir l’espai públic ciutadà dedicat a les activitats 
d’oci, apreciat per “només una minoria d’aquells ciutadans (que) comptava amb prou riquesa per a viure ociosament, 
passant hora sí hora també, un dia i un altre, entre els seus conciutadans, xerrant i discutint” (Sennett, 1994:40). 
L’associació de l’ociositat i la participació activa en la vida pública amb un espai obert singular, a propòsit per a 
aquestes activitats tan pròpies de l’home urbà, és un atribut de l’àgora que es troba en alguns parcs centrals. 

El concepte d'oci a l’antiga Grècia, la “skholé”, un plaer a l’abast d’uns pocs gràcies a l’esclavatge de molts, es 
presenta com una finalitat vital en si mateixa que permetia “arribar a un equilibri entre la vida moral, intel·lectual, 
física i estètica” (Codina 1990:31), i està estretament vinculat i identificat amb l'espai públic urbà, obert i central de 
les polis gregues. Si els gran parcs, espai públics i centrals, estan íntimament relacionats amb els moments 
d’ociositat i de la participació ciutadana en qüestions i activitats d’ordre públic, llavors és que tenen alguns atributs 
per a descobrir la vigència del model de l’àgora a la metròpoli contemporània. 

A l’àgora grega, com al parc d’Ibirapuera, és l'espai lliure el que importa, el que propicia la reunió, el que destaca per 
la seva utilitat ciutadana. En el cas de Ibirapuera, l’encàrrec és la disposició dels diversos pavellons i edificis públics, 
però la solució aportada per l'equip encarregat del projecte posa l'atenció en l'espai que els separa, per a la 
construcció d'un àgora modern, patrocinat per una sèrie d'edificis singulars per a usos col·lectius que formen en 
l'espai que els relaciona un lloc de trobada amb una imatge singular i reconeguda. Les porxades o stoa que 
rodejaven l'àgora a la polis i que donaven ombra i aixopluc als ciutadans que s'hi atansaven es construeixen, en la 
versió moderna, per a cobrir l'espai lliure i definir amb claredat l’àmbit d’allò públic, tot constituint una plaça de forma 
ameboide sota cobert que recull les nades i vingudes des dels diversos edificis situats als extrems dels seus braços. 

En un context de desigualtats socials molt profundes com el que presenta Sao Paulo, en què els estrats més 
distanciats habiten paisatges del tot contrastats,122 la pèrgola d’Ibirapuera posa sota el mateix sostre tothom, ofereix 
                                                                    
122 Aquests contrastos han cridat l’atenció de fotògrafs que han difós imatges de veïnatge entre favelas i gated communities, com aquelles a 
l’entorn de la favela Paraisopolis, que han esdevingut visions icòniques de la Sao Paulo contemporània.  
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una vista igual per a tots de natura lliure de valors de classe, sense entrebancs de cap tipus, sense empènyer a una 
o altra activitat. Resulta un espai que tendeix a igualar, tot i convidar a cadascú a que actuï amb total independència 
i, com l’àgora, no indueix a l’apropiació per part de ningú (Fig. IV:137).  

L'espai de l’àgora expressava la imatge icònica més rellevant de la polis grega, a través de la seva intensa activitat, 
o amb la imatge arquitectònica dels porxos que la rodejaven. L'espai obert generós permetia prendre distància per a 
l'observació de la seva constitució material i l'enteniment de la seva configuració espacial, col·laborant a formalitzar 
l’expressió i caracterització de la forma urbana (Martin, 1959; Wycherley, 1949). Des d’aquest antecedent, l’espai 
obert ha jugat un paper principal en la definició de la imatge i la constitució de les ciutats. Més enllà de la polis 
grega, les places van ser, i continuen sent, els llocs on es concentraven formalment part dels sentiments col·lectius 
més compartits.  

En aquest apartat de la imatge de la ciutat l'àgora d'Ibirapuera també té un paper actiu notable. En una metròpoli en 
què els observadors més pessimistes addueixen que “no hi ha icones arquitectòniques o imatges de llocs específics 
que caracteritzin la ciutat, excepte les negatives i genèriques de la pol·lució i les favelas” (Juste Lores, "The mirage 
and its limits”, a Burdett i Sudjic ed., 2011:176 i ss.), contribucions com la de la marquesina prenen un relleu 
considerable. Per la seva força i expressió plàstica és un espai que entra intensament en la memòria de qui 
l'experimenta, i la seva originalitat sense igual al món el projecta com a icona global. La ciutat de “Sao Paulo compta 
amb una de les majors col·leccions d’arquitectura moderna del món, atès que entre les dècades de 1930 i 1960 va 
ser la Shanghai d’avui" (ibídem). Recuperar la imatge propícia de la ciutat, la seva identitat i la seva imatge exterior 
pot començar amb la promoció i posada en valor d'aquest patrimoni arquitectònic modern, entre el qual el conjunt 
d’Ibirapuera ocupa un paper preeminent.   

El treball de fotògrafs com Alice Brill, German Lorca o Hans Günter Flieg va descobrir el valor de les imatges del 
conjunt arquitectònic d’Ibirapuera com a icones futuristes de la ciutat de Sao Paulo, després que a la dècada dels 40 
la fotografia es proposés com a modalitat artística d’avantguarda a Brasil (Castilho Barone 2007:111-115). El prestigi 
de la imatge icònica de l’espai públic d’Ibirapuera, patrocinat per l’expressivitat arquitectònica, és un atribut més que 
projecta l’espai com a àgora de la gran ciutat.  

Ibirapuera mostra, amb la seva composició, que el parc central té aptituds per a constituir-se com a àgora moderna i 
metropolitana. Els edificis que configuren l'espai de trobada contenen utilitats amb capacitat d'atracció d'abast 
metropolità, úniques pel seu contingut, contenidors i expositors de la cultura paulista,123 i seus de l'administració 
municipal.124 La seva alta dignitat i dedicació a usos públics atorguen una tensió excepcional a l’espai que les 
separa i al qual serveixen de complement de primer ordre. 

La versió de l’arquitectura moderna que proposa Niemeyer mostra una preocupació recurrent per la relació dels 
objectes arquitectònics amb el seu entorn. Els volums, tot i la seva rotunditat i puresa geomètrica (a Ibirapuera 
bàsicament paral·lelepípedes sobre pilotis, un casc d’esfera i un prisma triangular), venen acompanyats de rampes, 
itineraris d’accés i altres dispositius que fan de mitjancers entre el terra i els espais interiors. A Ibirapuera aquests 
dispositius de relació dels volums clars, propis del moviment modern, prenen condició protagonista i construeixen el 
sentit particular de l’espai públic de relació, que flueix fins a l’interior dels diferents edificis. Des de la primera 
proposta, que només relaciona tres pavellons, la marquesina assumeix el paper i dimensió de símbol de la pròpia 
idea d’espai públic, concebut d’acord amb el llenguatge de l’arquitectura moderna.  

                                                                    
123 El Pavelló Cicilio Matarazzo allotja el Museu d’Art Contemporani i és on es celebra la Biennal d’Art de Sao Paulo; sota la Grande Merquise s'hi 
instal·là el Museu d’Art Modern; el Lucas Nogueira Garcez Pavilion, més conegut com La Oca, és un palau d’exposicions que acull els museu de 
l’Aeronàutica i del Folklore; el Planetarium, amb aspecte de plat volador, fou el primer d’aquest tipus d’edificis a tot l’hemisferi sud; l’Auditori, 
dissenyat originalment per Niemeyer durant els anys cinquanta per a acollir presentacions i espectacles musicals, s’ha construït recentment 
completant el grup d’edificis projectats per l’arquitecte. 
124 El Pavelló Armando de Arruga Pereira és avui la seu de la companyia municipal de processament de dades; el Palácio da Agricultura, que fou 
construït per a allotjar-hi el departament municipal d’agricultura ara és la seu del departament municipal de trànsit; el Pavelló Manoel da Nóbrega 
va acollir l’ajuntament fins al 1992. 
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La idea de l’àgora és doncs germinal en el projecte de Niemeyer, sense importar quants edificis acabaria connectant 
ni com serien aquests. La proposta passa de tres a sis edificis, i d’una forma angulosa a una cada vegada més 
suaument ondulant. La disposició dels pavellons segueix unes alineacions ortogonals, aquelles definides per els 
propis volums, i proposa un espai de caràcter monumental en què les directrius de l’arquitectura configuren el gran 
buit que les relaciona. El buit, però, es construeix, es cobreix amb la marquesina de forma lliure, com lliure és l’ús 
que es pretén es faixi d’aquest espai. El principi modern de la continuïtat espacial s’expressa en la marquesina però 
també flueix cap a l’interior dels edificis, i no només en la seva planta baixa, sinó que s’estén a la totalitat a través de 
l’ús del doble espai i l’accés als diferents nivells a través de rampes. 

 Sota la marquesina hi resideix el germen de l’àgora metropolitana de Sao Paulo: perquè tothom ho identifica amb el 
domini públic (amb l’ajuda que els edificis que defineixen i complementen l’espai també són d’ús públic); perquè 
promociona usos de tota naturalesa per igual, sense afavorir-ne cap en particular, normalment basats en la 
interacció amb els conciutadans; perquè és capaç d’aplegar aglomeracions essent un dels espais més ben dotats 
per a exercir aquesta responsabilitat de tota la ciutat. 

Sense construir porxos, es reconeix la qualitat d’àgora a l’espai públic per excel·lència d’EEUU al National Mall de 
Washington, l’àgora de la capital, l’àgora federal. L’espai de saló, amb la seva definició geomètrica que res ni ningú 
pot apropiar-se, compta amb el més digne acompanyament a les seves vores, amb els principals edificis 
d’institucions culturals i administratives del país. És l’espai de reunió de referència de tota la unió (cfr. IV.1.2.10), les 
120 ha. més públiques i reconegudes dels EEUU.125 És el lloc de manifestació col·lectiva per excel·lència ocupant el 
centre d’una ciutat capital i així hi resideixen atributs de l’àgora metropolitana, capital i federal. 

Són aquells els sòls més reconeguts, no ja només de la ciutat, ni de l’estat, sinó de tota la unió. Tothom reconeix la 
seva imatge simbòlica, en la perspectiva central de la Casa Blanca, en la del Capitoli, en la preeminència de l’obelisc 
del memorial a G. Washington. Les propietats de l’espai i de l’arquitectura hi compten en aquest reconeixement, que 
avui és extensiu al món global. Els usuaris del National Mall reconeixen i assimilen amb facilitat la seva forma 
simple, rectangular, i les seves magnífiques dimensions. A través del record del passeig entre un i altre edifici 
principal, entre un i altre memorial, poden reconèixer i recordar la distància d’aquest passeig únic, i això fa que 
puguin orientar-se proporcionalment en les dimensions de tota la metròpoli.126 

El National Mall és, a Washington, el que l’àgora era a la polis grega, i no és qualsevol àgora, sinó com l’àgora 
d’Atenes, la que també és centre i punt de referència d’altres ciutats sota la seva influència. 

Altrament, l’àgora de l’antiga Grècia també es relaciona amb l’exercici de la democràcia, de l’expressió de l’opinió 
pròpia en públic, i del contrast d’aquesta amb la dels conciutadans en l’exercici del diàleg i el debat. En aquest sentit 

                                                                    
125 La superfície indicada correspon a l’àrea de saló més coneguda i intensament freqüentada, si bé és cert que formen part del parc central altres 
àrees de tarannà més específicament paisatgístic o recreatiu menys representatives de l’atribut de l’àgora metropolitana.  
126 Veure el paper del gran parc central com a interferència de gran dimensió en el cos compacte de la metròpoli a IV.1.2.6 i les propietats 
d’aquest per a contribuir a la orientació i identificació de barris de la ciutat. 

Fig. IV:137 Sao Paulo, Ibirapuera. Diverses escenes a l’espai sota la marquesina. www. 
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també trobem aquest atribut associat a alguns grans parcs que exerceixen aquesta responsabilitat. Tal vegada, el 
cas més cèlebre és el de l’espai conegut com Speakers’ Corner, cantonada dels oradors al nord-est de Hyde Park, 
Londres.  

Durant la segona meitat del segle XIX, en plena ebullició dels primers moviments de revolta obrera a Anglaterra, el 
Hyde Park va actuar de lloc comú per a les protestes amb més repercussió. El costum va impulsar la publicació 
d’una llei de regulació dels parcs el 1872 que treia del control governamentals el “dret de parlar” lliurement a l’àmbit 
de Hyde Park. Des de llavors s’ha consolidat com un espai referent en l’imaginari col·lectiu per als discursos en 
públic i el debat sobre qüestions de tota mena. 

El model del Speakers’ Corner s’ha estès a altres parcs i zones verdes d’altres ciutats del país, com ara als jardins 
de Victoria a Leeds, al front marítim de Worthing o, més recentment, en un nou parc de Nottingham. Així mateix, en 
altres grans ciutats del món també s’han establert àmbits espacials específics per a exercir el dret de lliure 
expressió, com és el cas del Speakers’ Corner del Domain de Sidney (1878), o el que hi ha reconegut al Oosterpark 
d’Amsterdam (2005). 

Espai públic, sense valors de classe, lloc de costum per a la trobada col·lectiva, amb imatge simbòlica reconeguda, 
associat a l’expressió de la llibertat i la democràcia, amb l’acompanyament d’arquitectura i ornament de qualitat com 
a garantia del seu prestigi o reconeixement... quan aquests atributs es reuneixen en un espai singular com un gran 
parc, aquest es desvetlla com un àgora per a la metròpoli contemporània.    

 

 

4.2.1.2. El gran parc com a centre urbà 

La formulació general de la hipòtesis de la tesi, que pretén aclarir la caracterització que pren el parc central com a 
unitat urbana dotada d’unes qualitats particulars i específiques, planteja la pregunta de fins a quin punt un gran parc 
pot fer la funció d’un autèntic centre urbà. La popular utopia del Central Park pot resultar enganyosa si es pren el cas 
de Nova York com a model de referència, portant a equívocs que poden confondre funció amb topologia. 

Així, la condició de central en una unitat urbana com aquesta rau en una qüestió de posició geogràfica estratègica 
així i com en una qüestió de servei a utilitats molt concorregudes que resulten úniques a la ciutat i pròpies del que 
entenem com a centre urbà. “A la gran ciutat feta de moviments, d’activitats i de persones, la centralitat urbana és 
quelcom matèric, tangible. No és tan sols un símbol o una metàfora: són persones i trànsits que coincideixen, que 
miren d’ocupar un mateix lloc i que competeixen per guanyar-hi la pertinença” (Solà Morales, 2012) 

Així, un centre urbà metropolità, al segle XXI és un lloc d’intensos i variats intercanvis, format per fluxos de 
desplaçament i per activitats de diversa naturalesa que atreuen públics variats, al cap i a la fi una mescla d’activitats, 
moviments i intercanvis. No és suficient amb ser lloc de pas intens de múltiples mitjans de transport cap als més 
variats destins des dels més propers al més llunyans, cal també que s’hi produeixin intercanvis de distància curta, 
que hi hagi coses a fer en el propi lloc, i quant més variades i intenses siguin aquestes activitats més important serà 
el paper de l’espai com a centre metropolità. 

Els grans parcs objecte d’aquest estudi difícilment poden encaixar amb la definició convencional d’un exitós centre 
urbà a una gran ciutat contemporània, ja sigui per la seva gran extensió d’espai obert, sovint dedicat a activitats 
lleugeres, accessòries, a vegades poc relacionades entre sí. Tanmateix, trobem a Adelaida un cas en què els 
atributs de centre urbà s’esplaien especialment al seu parc de referència, sorgits com a conseqüència del particular 
origen del parc i de la ciutat.  

La posició cèntrica del parc és resultat d’haver estat projectat des de l’inici com a sòls verds de complement al 
voltant d’un petit nucli original que avui és la referència central per a tot un extens territori que ha acomodat 
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l’expansió urbana posterior. Aquesta qualitat topològica anuncia, així, les possibilitats del parc com a centre, al 
menys pel que fa als fluxos. De tota manera, la seva variada oferta d’activitats, la rellevància col·lectiva d’algunes 
d’elles, i el seu paper de focus en els fluxos de transport metropolità ho confirmen.  

Té en això una contribució cabdal el fet que, a més de les utilitats ubicades sobre terrenys verds del propi parc, 
l’àmbit d’espai obert dels Parklands estigui ocupat per àrees urbanes abraçades pel verd, i separant-ses en dos 
paquets que contenen les principals activitats pròpies d’un centre urbà. Més si es té en compte que una bona part 
d’aquests usos col·lectius especials de la ciutat central es relacionen directament amb l’espai del parc, prenent-lo 
com a espai d’avantsala. Cinemes, galeries, centres religiosos distingits com la catedral a Sant Pere, museus (South 
Australia Museum, arqueologia clàssica...), col·legis i facultats universitàries de totes les disciplines, instituts de tota 
mena (nacional de la cultura aborigen, de medi ambient...), centres de convencions i d’espectacles i festivitats, 
s’ofereixen al centre històric abocats al parc, i des del parc cap a la resta de la metròpoli.  

La centralitat dels Parklands en els fluxos és ben evident, propiciada per la forma de la divisió del territori i de la 
construcció de l’espai de la mobilitat urbana i regional. El territori més enllà dels sòls dels Parklands està 
originalment dividit, des que s’hi va establir la primera colònia, seguint el patró d’una retícula rectangular de 400 per 
250 m. De totes les divisions que marcava el plànol de William Light, aproximadament una trentena ja anaven a 
parar directament al parc, especialment les que seguien l’alineació del riu en el curs alt, per llevant, i les altres traces 
diagonals a ponent que radiaven des de la ciutat central cap a la costa. 

Les vies que avui tenen designada una funció de major capacitat són precisament aquestes que travessen a 45 
graus i que conflueixen al parc, per a connectar-se entre si per la part interior a sud-oest i a través de vies tangents 
per l’exterior al nord-est, infiltrant-se des d’aquí i a través dels Parklands a l’entramat menor de les vies 
convencionals i del centre històric. En aquest espai d’interfase per a l’intercanvi s’hi disposen ja les activitats del parc 
per a l’oci, l’esport, la cultura i els principals esdeveniments ciutadans, que s’ofereixen amb accés franc. Així és que 
l’àmbit dels Parklands i les activitats que s’hi duen a terme, com en un centre urbà convencional, disposa d’una 
situació privilegiada en la jerarquia del transport viari a la ciutat que combina la tendència a haver-hi de passar en 
desplaçaments habituals amb la facilitat d’anar-hi expressament. 

El gran parc a Adelaida és un lloc clarament de confluència en els desplaçaments urbans de tota mena i s’hi 
ofereixen activitat directament des de les vies que hi van a parar. Les cinc línies existents de transport col·lectiu 
ferroviari tenen final de trajecte, i el seu intercanviador principal, al mig del parc, essent aquest un lloc de pas obligat 
per a itineraris de mitjana i llarga distància. Així, a Adelaida el parc central també és un centre urbà intermodal (cfr. 
IV.1.2.1). 

Però no només d’una certa atracció de fluxos viu un centre urbà. El nombre, diversitat i qualitat de les activitats que 
s’hi ofereixen, també contribueixen al rol dels Parklands com a autèntic centre metropolità. Hi trobem disposats gran 
quantitat d’espais, recintes i equipaments edificats per a la pràctica de l’esport (ciclisme, tenis, futbol, bàsquet, 
criquet, patinatge, equitació, golf, tir a l’arc, etc.) i per a les competicions més selectes, especialment a l’Adelaide 
Oval (criquet), el Santos Stadium (atletisme), el circuit de carreres Victoria Park Racecourse, o el complex de 
piscines Adelaide Aquatic Centre. També hi ha lloc per a seus i terrenys d’associacions esportives com el Club de 
Rem de la ciutat o l’Adelaide Univerity boat club, ambdós lligats al riu com a espai per a l’activitat recreativa. La 
cultura també hi té espai. Entre els usos culturals més destacats hi trobem: l’Adelaide Festival Centre, lloc per als 
esdeveniments multitudinaris preparat per a espectacles musicals de gran format; el Centre de Convencions de la 
ciutat; el Zoològic i un Jardí Botànic; o el Museu Nacional del Vi a més d’altres serveis metropolitans i institucions 
administratives tals com el Parlament, i la Government House. 

El parc central d’Adelaida és el seu centre urbà, en tant que ocupa una situació preeminent en els fluxos a la ciutat, 
per una banda, i en tant que concentra i proporciona una activitat urbana molt exclusiva en la que les qualitats del 
parc i el verd juguen un paper decisiu. L’espai obert es converteix en centre metropolità amb activitat i intercanvi 
notables a l’interior, activitat i intercanvi a les seves vores, i és l’espai que queda enmig de les relacions entre unes i 
altres.  
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La gran quantitat i varietat d’utilitats que hi ha al seu interior atreu públic de variada condició amb objectius també 
diversos. Les relacions obertes entre les diferents utilitats, amb l’espai verd públic i de lliure accés com a únic 
mitjancer, compten a més amb l’atribut de la proximitat, quant no de la contigüitat. S’intensifica així el paper de les 
activitats del parc com a indici de les seves qualitats com a centre urbà. 

I és que entre les qualitats que defineixen el paper del centre urbà entra en joc com a qüestió fonamental el 
concepte d’adjacència o l’acumulació de trobades pròximes. És a dir, un dels principals atributs d’un centre urbà és 
que en el seu interior es troben relativament pròximes unes activitats de les altres, afavorint l’intercanvi entre elles, el 
salt dels usuaris d’una activitat a l’altra. Aquest ús encadenat d’enclavaments pròxims determinats contribueix a 
formar una experiència de l’espai singular que s’associa al concepte de centre urbà. La idea de centre s’associa a 
allò de que, ja que has anat a fer no se què, puguis passar un moment a fer no sé quina altra cosa, i abans d’anar a 
casa fer dos encàrrecs més . 

Enmig d’un model d’urbanització extensiu i homogeni en què els atributs, oportunitats i utilitats urbanes estan tan 
repartits, el que es centralitza són les activitats d’oci comunitari a l’aire lliure, a banda d’altres serveis metropolitans i 
administratius centrals. Vet aquí la troballa que un parc central pot esdevenir centre metropolità, amb confluència de 
fluxos, amb diversitat d’activitat atractiva a públic molt variat, i amb l’ajut del veïnatge pròxim entre activitats de 
referència. 

   

 

4.2.1.3. El gran parc com a expressió artística més selecta i notable de la configuració de la metròpoli 
moderna 

És un fenomen repetit en la història de les ciutats l’efecte que tenen determinats esdeveniments d’altura per elevar 
el nivell d’exigència de la ciutat. Episodis destacats a la ciutat passen a la història a través del seu llegat en forma 
d’expressions culturals, artístiques o arquitectòniques d’excel·lent factura, com a mostra extemporània de les més 
avançades capacitats de l’home i la societat. El parc central és una peça notable en la construcció de la gran ciutat, 
una empresa d’envergadura per a constituir un espai no productiu que expressa la seva maduresa com a metròpoli 
moderna i es converteix en imatge per a la seva promoció.  

Ens hem acostumat a entendre la creació de parcs sempre com una conquesta ciutadana, mai com una imposició 
dels administradors, i les veus dels pocs que així ho han patit, essent-los expropiats els seus bens, han quedat 
silenciades per la de tota la ciutadania que ha guanyat un espai col·lectiu singular per a recrear-se. Així és que el 
verd públic a la metròpoli gaudeix d’ampli suport entre la ciutadania, des de les associacions de veïns fins als plens 
municipals de grans ciutats. De fet, s’ha arribat a convertir en moneda de canvi barat per a les mil i una operacions 
immobiliàries especulatives arreu, i qualsevol cosa es permet a canvi d’àrees verdes. Avui, cap metròpoli sembla 
poder prosperar sense comptar amb una estratègia que reconegui el valor dels espais lliures verds. El verd sempre 
és conquesta, sempre dóna vots. Qualsevol iniciativa que pretengui gaudir d’acceptació i prestigi entre la ciutadania 
agraeix l’acompanyament del verd, i els esdeveniments d’altura que eleven l’exigència a la metròpoli han servit 
sovint per a proveir la ciutat d’àmplies àrees verdes de la millor condició (cfr. II.2.1). 

En alguns casos, els parcs centrals han sorgit com a celebració expressa de les conquestes d’una ciutat, a l’escala 
de la seva grandesa, oferint en qualitat d’excel·lència tot el que les més avançades idees sobre la ciutat reclamen i 
que la ciutadania mereix, aplegant serveis i qualitats només a l’abast de les grans concentracions de població com 
són les metròpolis de major magnitud. Aquesta és una voluntat que s’intueix en el cas del parc Ibirapuera, a Sao 
Paulo, que va ser construït en un moment d’inflexió de gran rellevància per a la història de la ciutat, que passaria a 
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ser recordat com el de major impuls a la consolidació de la metròpoli, en plena eufòria paulista, en el moment en què 
aquesta es convertia en el major centre industrial del país.127  

Tot i haver estat definit el destí dels sòls que finalment ocuparia com a parc públic dècades abans, i haver estat la 
seva composició interior objecte de debat en successius projectes en el període que compren les dècades de 1930 i 
1940, la consolidació del projecte definitiu i la construcció del parc en un moment de clar impuls endavant i en motiu 
d’una festivitat, la celebració de la qual havia de projectar la ciutat cap a l’exterior, fan que la iniciativa definitiva 
carregui amb la responsabilitat d’esdevenir símbol de la construcció de la metròpolis. Recau sobre el projecte del 
parc una sol·licitació per a que projecti una imatge de prestigi de la gran ciutat a través d’una singular qualitat formal 
i arquitectònica. 

Sao Paulo ha passat per davant de Rio de Janeiro en diversos aspectes a causa del seu major dinamisme 
econòmic, en dimensió, en influència política i cultural. El país representa el 10è major mercat del món, i bona part 
del seu poder econòmic pot ser adjudicat a l’extraordinari creixement de Sao Paulo, que ha estat una màquina de 
crear llocs de treball, absorbint onades migratòries nacionals, europees, japoneses... “Sao Paulo és la clàssica 
segona ciutat, construïda a través de l’impuls industrial des del no res”, que creix des de 240 mil habitants fins a 
aplegar-ne més de 10 milions en el temps que dura el segle XX. “Sao Paulo és una segona ciutat que s’ha convertit 
en primera ciutat” (Sudjic, D., “The Urban Giant”, a Burdett i Sudjic ed. 2011:146-149). Així doncs, la identitat i 
constitució contemporànies de la gran metròpoli paulista  s’han consolidat en l’última meitat del segle XX, i durant la 
dècada de 1950 hi va haver contribucions decidides a millorar les perspectives d’una gran ciutat amb un futur 
prometedor per davant. 

En els seus inicis, el lent desenvolupament de la ciutat va estar marcat per la distància d’aquesta respecte els 
centres polítics colonials (gairebé a 360 km. de Rio i a uns 1.500 km. de Salvador de Bahía), i no prendria un paper 
líder econòmicament fins al s. XIX. Tanmateix, l’enclavament de Sao Paulo té un gran poder d’atracció territorial des 
dels seus inicis, per la seva situació a la vora del curs alt del riu Tieté, just al centre d’un sistema natural de cursos 
d’aigua que radien des d’ell en totes direccions i que ha estat usat com a sistema de transport per indígenes, colons 
i jesuïtes com a sistema general per a estendre i ordenar la seva influència.  

Durant la segona meitat del s. XX s'inicia el desenvolupament del territori mitjançant la implantació de grans 
sistemes d’infraestructura finançats amb capital estranger, especialment britànic, per a suportar la modernització 
dels models de producció. Línies ferroviàries, sistemes estructurals d’autopistes, canals de drenatge, 
subministrament d’aigua i producció energètica serien el suport bàsic per a l’establiment de parcs industrials i 
districtes residencials obrers als sòls baixos al llarg del riu. I és que, a partir d’un intens boom de la urbanització que 
en els anys 60 feia créixer la població de Sao Paulo a una taxa anual de gairebé el 6%, la gran metròpoli no deixaria 
d’augmentar la seva atracció fins el dia d’avui, en què el centre perd població poc a poc però la perifèria segueix 
creixent a ritme accelerat amb una taxa anual del 5%. 

Però quins són els motius que fan que sigui en aquell moment, cap a la meitat del segle, que el parc es constitueix 
com a lloc d’expressió artística selecta de les millors qualitats que la metròpoli moderna pot oferir? Van coincidir en 
aquell moment: l’efemèride de la fundació de la ciutat, el vigor de la metròpoli com a tema de debat en els àmbits 
intel·lectuals, una generació de professionals de l’art i l’arquitectura de destacada solvència i repercussió, i una 
ciutat amb mancances notables que veia, per altra banda, com el seu impuls econòmic la projectava cap un escenari 
de futur prometedor i, per tant, la feia mereixedora dels més selectes atributs propis de les grans ciutats 
capdavanteres del món. 

                                                                    
127 Aquest moment d’inflexió és objecte d’anàlisi rigorosa a la tesi de doctorat de la professora Regina Meier, Metrópole e Urbanismo: Sao Paulo 
anos 50, llegida l’any 1991 a la Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de la Universidade de São Paulo. 
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Fig. IV:138 (pàgines anteriors) Sao Paulo, Ibirapuera. Dibuix interpretatiu. JF 
Al plànol de Sao Paulo no podia deixar de destacar l’arquitectura de la ma del prestigiós i original arquitecte Oscar Niemeyer. El conjunt 
arquitectònic d’Ibirapuera és una singularitat radiant, que estén la seva influència a cotes planetàries, un patrimoni d’extraordinari valor cultural. 
La invenció desplegada en la gran marquesina, que descobreix el valor d’un àgora per a la metròpoli, sobresurt per sobre de tot i contagia la seva 
plàstica a la resta del traçat del parc, especialment a la forma dels llacs. 
 

 

L’assumpte de la metròpolis és objecte de discussió amb àmplia repercussió a través de variades publicacions en 
les esferes intel·lectuals brasileres durant les dècades centrals del s. XX. En els camps de la geografia, la sociologia 
o la història, i hi ha una preocupació manifesta per establir les bases epistemològiques que poguessin servir per a 
afrontar les noves dimensions del problema urbà.128 En el cas concret que ens ocupa, cal destacar la publicació de 
quatre volums sobre la ciutat de Sao Paulo patrocinats per la Associaçao dos Geografos Brasileiros l’any 1958 com 
a producte derivat de la commemoració del quart centenari. Entre aquests volums, el tercer estava dedicat a  l’estudi 
de la metròpoli com a nou concepte a través de diversos articles que es fixen en diversos episodis de la constitució 
de la gran ciutat del futur: el seu parc industrial, la qüestió energètica o les parts i fisonomia de la ciutat, tot reduint el 
conflicte de la formació de la metròpoli a la relació entre desenvolupament industrial, creixement demogràfic i 
urbanització (Azevedo, 1958:vol.III). Aquesta preocupació per la metròpoli es faria palesa, també, al congrés 
d’arquitectura celebrat durant l’esdeveniment, que va destinar la meitat del seu programa a discutir “la ciutat 
brasilera, llur adveniment, desenvolupament i correcció”, mentre l’altra meitat es dedicava a la discussió sobre la 
producció d’habitatge públic. 

El parc Ibirapuera es pren com a element cabdal d’aquesta transformació de la ciutat en metròpoli moderna i apareix 
sistemàticament a tots els plans i discussions sobre el futur de la metròpoli. Emergeix com a tema central en la 
formació de la Sociedade Amigos da Cidade, en la discussió sobre el Plano Regulador i altres plans per a la ciutat, 
fent efectiva una relació estreta entre l’urbanisme com a disciplina emergent, els plans urbanístics i la consecució 
d’un parc central a l’altura de les circumstàncies (Castilho Barone 2007:201).  

D’altra banda, era conegut el poder que tenia la celebració de grans esdeveniments en la promoció exterior de les 
grans ciutats i el profit que aquestes en podien treure en forma d’un determinat llegat urbanístic i arquitectònic de 
qualitat i utilitat excepcionals associats al prestigi de l’esdeveniment: grans ciutats com ara Londres, Philadelphia o 
Chicago, Melbourne o Barcelona havien constituït o enriquit els seus respectius espais verds centrals en ocasió 
d’algun o altre esdeveniment urbà internacional (cfr. II.2.1). La repercussió i notorietat d’aquestes celebracions eleva 
el nivell d’exigència de les construccions que promou, que prenen la responsabilitat d’expressar i exemplificar les 
més altes capacitats contemporànies. A Sao Paulo, va ser la celebració del quart centenari el catalitzador d’aquesta 
major exigència que va donar com a resultat la magnífica solució a Ibirapuera. 

El poderós patró industrial i mecenes de l’art brasiler Ciccillio Matarazzo Sobrinho va ser l’escollit per a presidir la 
comissió encarregada d’organitzar les festivitats del quart centenari, el seu contingut i definir la seva ubicació. El seu 
nomenament aportava un plus de prestigi a l’esdeveniment en tant que havia tingut un paper fonamental en la 
creació del Museu d’Art Modern de Sao Paulo l’any 1948 i el 1951 havia promocionat amb capital propi la primera 
Biennal d’Art de Sao Paulo. La ciutat guanyaria, a resultes de la seva gestió, un gran parc amb atributs de centre 
metropolità que els governs anteriors no havien pogut materialitzar en 25 anys de discussió.129  

                                                                    
128 Veure detall d’altres publicacions dels anys 50 en les ciències humanes sobre el fenomen metropolità de Sao Paulo a Castilho Barone 
(2007:180-199). 
129 La tesi de Castilho Barone, en els seu capítol quart (pp.89-127), detalla la gestió d’aquesta comissió repassant alguns interessos afegit no 
estrictament urbans com ara la projecció a l’exterior de la indústria paulista.  
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Va ser mèrit de la gestió de Matarazzo que els actes 
es celebressin a Ibirapuera i no en alguns dels altres 
llocs que estaven en discussió, com ara el del futur 
campus de la Universitat de Sao Paulo o altres 
propostes que reclamaven construir un lloc a 
propòsit. Així, amb la celebració allà de 
l’esdeveniment es precipitava la construcció definitiva 
d’un parc que portava dècades en discussió i, a més, 
s’elevava l’exigència de qualitat als continguts del 
futur parc. I és que aquest hauria de ser expressió de 
la millor qualitat artística i arquitectònica digne de 
representar l’estatus d’allò públic a una metròpoli 
avançada. També va sortir de la comissió presidida 
per Matarazzo la decisió que els pavellons que 
haurien d’acollir les activitats programades per als 
actes centrals de la festivitat no fossin temporals, 

sinó que servissin per a engreixar el capital urbà i el 
patrimoni arquitectònic de la ciutat per, de retruc, 
acabar allotjant la Biennal d’Art que ell mateix 
patrocinava. 

La celebració de la festivitat seria el catalitzador per 
a que a Ibirapuera s’esplaiessin les més altes 
expressions del desenvolupament artístic pel que fa 
la construcció d’edificis, jardins i espais públics, de la 
mateixa manera que els actes serien utilitzats per a 
posar de manifest la “més alta expressió del 
desenvolupament industrial dels nostres temps” (diari 
Correio Paulistano de 24 de gener de 1954). 

La indústria s’havia desvetllat com a principal motor 
de la formació de la metròpoli, i els actes programats 
durant la celebració pretenien difondre’n les 
excel·lències ajudats per un espai representatiu 
igualment excel·lent. Així, els principals interessats 
en la promoció de l’esdeveniment van ser els propis 
patrons industrials, tornant a ser ells el motor de la 
construcció d’equipament singular per a la metròpoli 
en formació. La celebració en paral·lel de diversos 
congressos científics (enginyeria, odontologia, 
botànica, sociologia dret, arquitectura o urbanisme, 
entre altres) obria a Ibirapuera un fòrum de diàleg 
entre la indústria i el coneixement científic i tècnic del 
país. La consecució d’aquell espai posaria la primera 
llavor per a successives reedicions de les fires 
industrials i artístiques, realitzant-se entre 1958 i 
1979 prop d’un centenar de mostres d’aquesta 
naturalesa només al Pavelló de les Indústries. 

 

Fig. IV:139 Sao Paulo, Ibirapuera. Aspecte del pavelló de les Arts 
durant l’edició de 2008 de la Biennal d’Art, comissariada per Ivo 
Mesquida sota el lema “buit”. (El País, octubre de 2013). 
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L’espai d’Ibirapuera, amb el seu assortiment de pavellons adients per a la celebració de congressos, mostres i fires 
de tota mena, posava a disposició de la metròpoli el més avançat equipament per a fer de la metròpolis un 
enclavament promotor de la creació i divulgació del coneixement, i per a seguir demostrant que les grans ciutats són 
llocs d’especial agitació de la vida cultural i la producció en el camp artístic (II Biennal d’Art de Sao Paulo i II 
Exposició Internacional d’Arquitectura). El nou equipament del parc pretenia donar a Sao Paulo, també en el camp 
de les arts, el lideratge que ja havia assolit en el terreny industrial. La metròpoli moderna tenia una sèrie de noves 
necessitats acceptades, pròpies de la seva envergadura, i entre aquestes hi havia el patrocini de l’art, la cultura, el 
lleure, i els espectacles de major qualitat per a la població metropolitana. 

A Sao Paulo, no hi havia entre la ciutadania una demanda efectiva per a tot aquell equipament destinat a les classes 
mitjanes, sinó que el projecte d’Ibirapuera, amb l’oferta del seu programa, es disposava a fomentar el 
desenvolupament d’aquesta classe consumidora dels productes industrial, científics, culturals i artístics que s’hi 
exposaven. 

De fet, la institucionalització de la Biennal de Sao Paulo a partir de mitjans del segle XX, identificada amb el parc 
d’Ibirapuera, pretendria ser el primer portal de difusió dels nous llenguatges artístics fora dels circuits culturals 
d’Europa i EEUU, amb ambició de convertir-se en el principal esdeveniment del món de l’art a nivell mundial. Per 
entrar en aquesta competència s’aposta fort en continguts i continents.130 El complex arquitectònic dissenyat per O. 
Niemeyer serà la garantia permanent de la qualitat artística selecta de la mostra, i l’obra itinerant exposada cada dos 
anys troba en aquest excel·lent espai modern un adequat contenidor on destacar i fer-se important.  

La qualitat del continent de la Biennal va poder percebre’s de manera excepcional en la seva 28ª edició, l’any 2008. 
El comissari Ivo Mesquida (Río de Janeiro, 1947) va sorprendre als assistents deixant els 12.000 metres quadrats 
de l’edifici buits de peces artístiques afegides, despullant l’arquitectura d’allò que dóna sentit a la seva funció (Fig. 
IV:139). Pretenia transmetre “la metàfora d’un museu imaginari, una representació de la història més recent de l’art”, 
i aquell ‘no res’ havia de ser entès “com una reclamació de reflexió sobre el paper de les biennals en general i de la 
creació artística en particular" (El País, octubre de 2013). Tanmateix, la polèmica proposta va posar de manifest, a 
través de les fotografies de l’esdeveniment, la bellesa singular de l’arquitectura que serveix de contenidor i expositor 
de les tendències i expressions artístiques més selectes i variades. 

Abans que la perspectiva de celebrar un esdeveniment tan rellevant precipités la constitució definitiva del parc 
d’Ibirapuera, el projecte de convertir aquells sòls comuns en parc s’havia anat consolidant des de la perspectiva de 
la salut i la recreació de la ciutadania, i la seva composició interna no havia pres responsabilitats qualitatives més 
enllà de proporcionar l’equipament habitual d’un parc enfocat a requeriments noucentistes com l’exercici i la 
recreació passiva. Tot va començar l’any 1926, quan el Prefeito Pires do Rio proposa per primera vegada la creació 
del parc i entra en contacte i litigi amb els inversos propietaris de part del sòl, la companyia anglesa The City, que 
hauria deixat aquells terrenys sense desenvolupar per la seva condició pantanosa que dóna nom al lloc en llengua 
indígena Tupí, Ibirapuera, Fusta Podrida. La major part del sòl corresponia a "terras devolutas", terrenys desocupats 
i transferits al domini públic per la mort del propietari i absència d'hereus l'any 1891, i cedides pel Ministeri 
d'Agricultura a la ciutat de Sao Paulo (Castilho Barone 2007:16). Travessats per dos cursos d’aigua en sentit est 
oest, Caguasú o Boavista i Matadouro, i limitats pel sud pel rierol Uberaba, aquells sòls humits amb el nivell freàtic 
altíssim, que s’havien descartat per a la urbanització residencial segons els models britànics de la Ciutat Jardí, es 
mostren adequats per al seu sanejament i oferiment “a la higiene de la població urbana” (Pires do Rio, J., (1926), 
Relatorio, Sao Paulo: PMSP). Per a drenar-lo i protegir-lo d’ocupacions il·legals es posa a càrrec al funcionari públic 
Manoel Lopes de Oliveira, qui encarrega una vasta plantació d’eucaliptus per a assecar el terreny. A iniciativa de 
Pires do Rio, s’engeguen dos projectes paral·lels que han de donar llum al futur parc d’Ibirapuera: per una banda 
Prestes Maia serà l’encarregat de definir el Plano de Avenidas, i per l’altra Reynaldo Dierberg del contingut interior 
del parc. 
                                                                    
130 En la primera edició de 1951 es van exposar 1.800 obres procedents de 23 països, amb artistes com Pablo Picasso, Alberto Giacometti, René 
Magritte o George Grosz. A partir de 1953, ubicada ja a l’edifici de Niemeyer, es va ratificant el seu interès mundial, amb l’exposició d’obres 
essencials del s. XX: el Guernica de Picasso, escultures de Constantin Brancusi, pintures de Giorgio Morandi i dels futuristes italians, entre 
d’altres grans noms de l’art modern internacional (seg. Ángeles García a El País, octubre 2013)  
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El projecte de Dierberg, en la línia de la discussió encetada per al Volksgarten (parc del poble) a alemanya, utilitzava 
la geometria i els eixos monumentals relacionats amb les vies existents del teixit que l’envolta (prolongació de 
l’Avenida Brasil) per a ordenar el sòl del parc, dividint-lo en dues seccions. La geometria també ordena la disposició 
de les diverses àrees per a diferents activitats de lleure actiu. La proposta presenta certes semblances amb el 
projecte de F. Schumacher a Stadtpark, Hamburg, especialment per la forma exacta de la piscina pública situada 
sobre l'eix monumental que ordena el conjunt. Sense deixar d'atendre a la forma del lloc, potenciant-la fent del rierol 
de Matadouro un llac paisatgístic i de Caguassú un canal, la proposta de Dierberg inclou un programa complex, 
variat i interclassista, amb casino, jardí de flors, estadi olímpic, teatre a l'aire lliure, hipòdrom, casa club i camps de 
futbol, tenis o golf, entre altres. Si bé el projecte de Dierberg garantia la presència d’activitats d’oci prestigioses, 
proposava formats arquitectònics ben coneguts que no haurien estat a l’altura d’un dels atributs principals que avui 
destaquen al parc Ibirapuera, la seva identificació amb la qualitat arquitectònica i formal de la més alta condició. 

En això, com s’ha exposat, va influir-hi la perspectiva de la comissió organitzadora de la festivitat i l’especial impuls 
rebut per part del capital industrial, així i com la preocupació vigent en el context cultural per la qüestió metropolitana 
i la discussió de les parts i atributs que l’havien de formar. Però, tal vegada, el que més va influir a l’hora de definir la 
condició d’Ibirapuera com a lloc d’expressió de les produccions arquitectòniques i artístiques més selectes i notables 
de la metròpoli en consolidació va ser l’elecció d’Oscar Niemeyer com a encarregat del projecte definitiu. 

La projecció i reconeixement internacionals de l’arquitecte avalaven el seu lideratge, i les seves obres anteriors el 
destacaven com a representant d’un cert corrent d’avantguarda local dins de l’avantguarda del moviment modern, 
qüestió que el perfilava com a representant ideal d’una imatge arquitectònica pròpia per a un estat-nació emergent. 
Amb ell, Ibirapuera prendria una identitat singular que podria representar els anhels metropolitans amb una qualitat 
arquitectònica i formal excel·lent i renovada. L’arquitectura moderna més puntera instal·lada al parc es convertiria en 
imatge futurista associada a la metròpoli en el seu conjunt (cfr. IV.2.2.4). 

També es va pretendre que les àrees enjardinades comptessin amb factura artística excel·lent i contrastada, i per 
aquest motiu es va sol·licitar la participació com a consultor de Roberto Burle Marx, el més reconegut arquitecte de 
paisatges brasiler (cfr. IV.2.1.4). De la participació de Burle Marx en el disseny de l’espai obert del parc de Sao 
Paulo en va resultar un esplèndid plànol colorista amb gouache i carbonet sobre un panell  de 100 x 151 que avui 
forma part del fons del MoMA de Nova York,131 però malauradament no va influir massa en la composició definitiva 
que prendrien les àrees verdes d’Ibirapuera. 

Entre altres exemples, les expressions artístiques contemporànies més rellevants, com una de les responsabilitats 
del parc capital, es concentren en la remodelació de les seus de les institucions administratives del país al parc de 
Berlín o en l’equipament per a les activitats d’oci de prestigi a París. A Sao Paulo, per a seva banda, l’alta qualitat 
artística i formal impregna tot l’espai del parc en un projecte integral que pretén ser de factura excel·lent en tot allò 
que va des de l’arquitectura fins a la jardineria.  

 

 

4.2.1.4. Un desplegament de mitjans per a l’experimentació amb els sentits  

Cal destacar també, entre les singulars qualitats que el parc central aporta o pot aportar a la constitució de la 
metròpoli la particular proposta per a l’experimentació amb els sentits que posa a l’abast dels usuaris de l’espai. I és 
que, als grans parcs, la metròpoli troba un espai idoni en què pot oferir tota una sèrie d’experiències sensorials que 
a altres parts de la ciutat resulten inversemblants.  

                                                                    
131 Es tracta d’una cessió provinent del fons de Roblee McCarthy i Lily Auchincloss (MoMA num. ref. 157.1991).    
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Per posar només un exemple senzill que il·lustri aquesta propietat dels parcs, es pot pensar en la possibilitat que 
ofereixen d’experimentar les sensacions a la vora d’una superfície d’aigua, sentir-ne les ondulacions, descobrir-hi 
reflexes, olorar el fang a les vores o sentir-ne la seva consistència sota els peus. Hom entendrà que aquestes no 
són sensacions que es trobin a l’abast a la majoria de l’espai de la gran ciutat. Vet aquí l’indici d’una troballa del parc 
central. 

Als grans parcs s’hi experimenten vistes, olors, tacte o sons que no es troben disponibles arreu, i aquestes 
experiències sensorials són molt més variades que les que es poden percebre al gruix de la ciutat. Totes aquestes 
experiències sensorials poden ser capitalitzades i implementades en el disseny dels parcs per a extreure’n un 
rendiment estètic, pràctica de la qual es poden trobar alguns antecedents que han avançat notablement en aquesta 
línia. 

Així és que els parcs centrals són indrets especialment dotats per al desplegament de tècniques i recursos que 
explotin de manera decidida les capacitats de l’espai per a afavorir l’experiència hàptica dels usuaris. Això vol dir 
que, a banda d’oferir espais adients per a diverses activitats d’oci, el parc central té potencial per a oferir una intensa 
experiència amb els sentits que ompli els usuaris d’emocions plaents a través de belles imatges, intensos colors, 
ondulants siluetes, noves i clares olors o desconeguts i relaxants sorolls.  

I no és només que aquestes sensacions a la ciutat resultin especialment atractives per la seva excepcionalitat en 
tant que pròpies de la natura. És que al parc central hi tenen una diferent articulació obra de la ma de l’home i inclús 
s’ofereixen amb més intensitat que als ambients naturals. S’aclareix això quan es pensa, per exemple, amb el treball 
als parcs amb les agrupacions de flors o arbres que rarament es produeixen en estat silvestre: mai al camp fa tanta 
olor de camamilla com a un sender vorejat d’atapeïts parterres. Tanmateix, el que sí és cert és que bona part 
d’aquest potencial sensorial es pot extreure del treball amb la matèria vegetal, sense oblidar la singularitat de 
l’experimentació amb la terra o l’aigua (Fig. IV:140, IV:141).  

 

 

Fig. IV:140 Nova York, Central Park. Experimentació amb els sentits a través del contacte amb les emergències granítiques que formen 
el sòl de Manhattan. Foto JF.  
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Fig. IV:141 Nova York, Central Park. Experimentació amb els sentits a través de la flora i el contacte amb l’aigua. Foto JF.  

 

Estirar-se sobre una pedra escalfada pel sol, tocar-la, aprendre-la, mirar d’enfilar-s’hi buscant en les seves formes el 
camí més segur, són experiències que es poden oferir als parcs centrals, a pocs minuts de casa, potser agafant el 
metro, al centre d’una gran ciutat.  

Potser una de les aportacions més rellevants en aquest camp, per al parc central i per a l’arquitectura del paisatge 
en general, és la de Roberto Burle Marx. Del seu treball es pot treure bon exemple per a exposar l’argument 
d’aquest apartat, a través de casos com l’Aterro do Flamengo de Rio de Janeiro i el Parque del Este de Caracas. 

Segur que no és casual que resulti adient, per a il·lustrar aquest argument relatiu a la connexió amb les emocions de 
l’usuari a través dels sentits, l’exemple d’un personatge com Burle Marx, amb una inclinació destacable per les arts 
en general segons s’afanyen a emfatitzar els seus biògrafs. I tampoc no és casual que aquesta especial sensibilitat 
artística hagi donat un exemple tan consistent per a la construcció de paisatges que exploten l’experimentació amb 
els sentits com a recurs, venint d’un personatge que combinava les destreses plàstiques amb una notable erudició 
adquirida posteriorment en qüestions relacionades amb les ciències botàniques. 

El perfil de Burle Marx, un artista talentós amb gran interès per l’estudi científic de la natura, resulta un perfil 
consistent per a explorar les potencialitats del parc central en l’oferiment d’experiències hàptiques significatives. 
Avantatja al perfil de granger il·lustrat amb esperit reformista que representa F.L. Olmsted en capacitats per a 
l’expressió artística si tenim en compte que Olmsted amb prou feines sabia dibuixar quan va presentar la seva 
proposta per al Central Park de Nova York. Compta també amb avantatges expressives per sobre de l’horticultor 
més aviat tècnic, però il·lustrat en l’art de traçar jardins, que representa Alphand, atès que Burle Marx incorporaria 
en aquest art noves concepcions provinents de l’expressió abstracta i que fan que, per exemple, introdueixi 
intensament el color com a recurs expressiu en les seves composicions. 

Ja de jove, Roberto Burle Marx hauria mostrat unes aptituds notables per a la música. Havent de marxar a Berlín per 
a ser tractat d’uns problemes a la vista, es dedicaria a estudiar música i pintura durant els dos anys que es va 
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allargar l’estada a Europa. En aquest període haurien tingut lloc alguns episodis que marcarien el tarannà de la seva 
futura carrera com a professional. Durant l’estança a Berlín entraria en contacte amb la pintura expressionista, 
descobrint Van Gogh, en una exposició retrospectiva, i amb ell “les extraordinàries potències que la pintura 
expressionista havia obert sobre la noció del paisatge” (Ábalos 2008:175).  

També resultaria molt pedagògica la seva participació en cursos d’apunt del natural al Jardí Botànic de Dahlem. 
Aquella era una institució avançada al seu temps pel que fa a la incorporació del criteris ecològics en l’agrupació, 
disposició i cura de la flora, introduïts per Henrich Engler en base a les idees d’Alexander Von Humboldt. Allà, Burle 
Marx hauria entrat en contacte amb el rigor científic al qual prestaria en el futur una esmerçada dedicació. Així la 
seva estança a Berlín hauria forjat bona part de les seves aptituds i interessos que demostraria com a professional 
més endavant, tant pel que fa a les seves inclinacions artístiques com pel que fa a l’enteniment de les ciències 
botàniques. 

Aquestes aptituds i interessos s’anirien engreixant a partir de la seva 
tornada a casa, a Rio de Janeiro, a partir de 1930. Cursant estudis a 
l’Escola nacional de belles arts, seguiria desenvolupant el seu talent i 
mestratge com a artista plàstic. Va rebre formació en arquitectura, 
recentment incorporada als plans d’estudis de l’escola sota direcció de 
Lucio Costa. El professor Costa, veí de la casa familiar Burle Marx, 
admirava la dedicació i resultats del seu jove alumne al jardí familiar i va 
ser qui va brindar la possibilitat que aquest treballés en el seu primer 
encàrrec professional, col·laborant amb el disseny del jardí privat d’un 
habitatge que el professor estava projectant, la casa Schwartz. Les 
col·laboracions des de llavors amb Costa i altres arquitectes de prestigi del 
moviment modern, entre ells Oscar Niemeyer, serien una constant. 

La seva participació en aquestes obres no seria precisament accessòria, 
sinó que contribuiria notablement a la formació d’una imatge regional pròpia 
i diferenciada del moviment modern segons alguns autors. “El moviment 
modern brasiler és un moviment modern amb jardí”.132 Així és que “la 
majoria d’obres (arquitectòniques) d’aquest període van trobar amb Burle 
Marx l’enllaç perfecte. Ell permetia que les noves formes es donessin en un 
entorn adequat, conseqüent amb els seus plantejaments i en molts casos 
les sobrepassava en creativitat” (Tábora 2007:23). 

Notable i reconeguda va resultar, per exemple, la seva col·laboració en el 
projecte de Le Corbusier per a la nova seu del Ministeri d’Educació i Salut 
de Rio, amb la seva intervenció sobre la terrassa-jardí (Fig. IV:142). Per a 
la composició d’aquest jardí, acotat per la forma de l’arquitectura, Burle 
Marx va combinar la paleta de colors expressionistes amb les geometries 
orgàniques abstractes de Hans Arp o Alexander Calder, fent ús dels 
materials vius agrupats en plantacions biomòrfiques contrastades per color, 
textura i volum que produïen un efecte pretesament artificiós i formalista, si 
més no, allunyat de la representació naturalista. 

En els primers projectes de Burle Marx, el color verd resulta minoritari. 
Segons ells mateix explicava, referint-se a la natura autòctona brasilera, “el 
nostre verd és fosc, casi negre, i per estrany contrast s’alia a dos colors 
dominants: el groc... ...i el violeta...” (Ábalos 2008:181). A canvi, hi fa 

                                                                    
132 Segons Michael Racine a Leenhardt (1994:114), citat a Ábalos (2008:178).  

Fig. IV:142 Planta del jardí del Ministeri de 
Rio. 
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destacar els colors càlids de les floracions de les especies que selecciona.  

El color i la geometria abstracta resulten dues incorporacions originals de Burle Marx a l’art de construir jardins que 
resulten altament suggeridores per a explotar les capacitats d’aquests com a espais adients per a desplegar-hi 
tècniques i recursos que maximitzin l’experimentació amb els sentits. 

La proposta original de Burle Marx roman en l’enteniment de la composició de jardins no com una qüestió de 
representar la natura, sinó com una qüestió d’oferir una particular experiència estètica a través dels sentits, 
aprofitant per a l’empresa les eines pròpies de les arts plàstiques tot i treballar amb materials naturals. Hi ha llavors 
tot un espai per a que l’artista hi digui la seva, distanciat també d’antigues tècniques per al traçat de jardins, per a 
que expressi la seva sensibilitat, per a que actuï com a mitjancer en el diàleg entre la flora i l’usuari-observador. Els 
llenguatges artístics de les avantguardes també podien ser utilitzats a l’hora de definir la forma i aspecte de les 
plantacions, les agrupacions florals, etc. 

Els referents pictòrics del moviment pintorescs, els paisatges romàntics, haurien servit per al disseny d’escenes a 
parcs i jardins durant el segle XIX. El treball de Burle Marx, però, es basa sobretot en el disseny en planta amb les 
referències pictòriques modernes abans esmentades, sense que per això es perdi en expressivitat escenogràfica als 
espais així projectats.133 Ara bé, concebre així l’ordre de les plantacions, segons criteris estrictament plàstics, 
resultaria un argument poc consistent si no fos per l’estricte rigor en qüestions ecològiques que Burle Marx aniria 
implementant a les seves obres de manera progressiva. 

Hem citat abans el contacte inicial de Burle Marx amb aquest camp del coneixement al Jardí Botànic de Dahlem. Ja 
al Brasil, l’amistat i estreta col·laboració que emprendria amb el botànic Henrique de Lahmeyer Mello Barreto, a qui 
va conèixer mentre va ocupar la direcció de Parcs i Jardins de la ciutat de Recife des de 1934, resultaria decisiva 
per al seu mestratge progressiu en el coneixement de la nodrida flora brasilera.134 Amb Mello Barreto realitzarà 
experiments pioners pel que fa la construcció del paisatge ecologista al parc d’Arxá (1934). Altrament, l’interès de 
Burle Marx per les ciències botàniques i ecològiques es fa palès en els treballs a la seva finca de San Antonio da 
Bica, adquirida el 1949 i convertida en viver i laboratori d’experimentació, i en les constants expedicions d’exploració 
de la selva amazònica per a recol·lectar plantes, i fins i tot descobrir-ne més d’una vintena d’espècies que avui 
porten el seu nom. 

Però si citem aquí els avenços de Burle Marx no és pel seu èxit plàstic en petits jardins o per les seves aportacions 
als manuals de botànica, sinó per la seva contribució a la matèria que aquesta tesi estudia en forma de dos grans 
parcs a sengles grans ciutats. El seu treball al Parque del Este de Caracas i a l’Aterro do Flamengo de Rio de 
Janeiro resulta alliçonador de com pot ser i composar-se un parc central, i especialment de com fer-ne un autèntic 
desplegament per a l’experimentació amb els sentits. 

Especial connexió amb aquest tema sensorial té el projecte per a Caracas. Els primers treballs de l’Atelier Burle 
Marx per a aquest projecte no s’orientaven justament al disseny d’un gran parc públic, sinó a resoldre la composició 
de l’espai lliure restant que quedaria entre uns hipotètics pavellons destinats a allotjar una hipotètica Exposició 
Internacional.  

Uns terrenys expropiats cap a 1950 amb la idea de convertir-los en parc van ser cedits l’any 1956 a una societat 
constituïda per a la promoció d’una Exposició Internacional a celebrar l’any 1960, que vindria a mostrar al món els 
avenços nacionals en l’enginyeria i la indústria del petroli, contindria alguns pavellons estranger, i exposaria la 
diversitat de la fauna i flora locals.  

                                                                    
133 Especialment si es té en compte que el projecte del ministeri, per exemple, havia de ser observat bàsicament en planta, des dels pisos 
superiors de l’edifici.   
134 Només al Brasil hi ha registrada l’existència d’unes 50.000 espècies de flora, mentre a tota Europa se’n compten menys de 12.000. 
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Per a l’empresa, l’equip de col·laboradors de Burle Marx va acompanyar-lo en diverses visites als parcs nacionals 
Henry Pittier i Guatopo, amb l’objectiu d’acumular coneixements sobre la flora veneçolana. De la mateixa manera, es 
preocuparien també per conèixer l’arquitectura vernacle segons explica un dels seus col·laboradors (Tábora, 2007). 

Sembla ser que com a resultat d’aquestes visites l’espai lliure entre pavellons es concebria com un conjunt variat de 
jardins emmurallats o patis (Fig. IV:143). Burle Marx imaginava una interminable sèrie de grans i petits patis que, 
ajudats per la rica biodiversitat de la flora veneçolana, oferissin cadascun una experiència sensorial diferent i 
particular: “el pati de l’aigua i parets enrajolades, el pati de xeròfiles, el de plantes umbròfiles, el d’orquídies, el de 
plantes perfumades, el de fulles acolorides, el de fonts i cascades, i molts altres” (Tábora, 2007:34).  

Al final cauria el règim de Pérez Giménez i s’abandonaria el projecte de l’exposició, però el nou govern acabaria 
convençut que aquella àrea s’havia de destinar a parc (tot i que es traurien de l’àmbit de la intervenció els sòls 
pertanyents a la base aèria de La Carlota). Amb això, el projecte de Burle Marx no perdria la concepció del 
desplegament de jardins tancats amb atmosferes sensorials diverses i característiques, sinó que guanyaria espai 
per a acompanyar adequadament aquests, permetent acomodar activitats esportives sense delimitar pistes a 
extenses àrees planes plantades de gespa i rodejades de vegetació, i una àrea de bosc que conté el programa amb 
interès didàctic com ara les col·leccions de plantes i les mostres d’animals (Fig. IV:144).135 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. IV:143 Dibuixos d'estudi per als jardins de la Expo de Caracas 1960. Atelier Burle Marx, c. 1956 (Tábora, 2007). 

                                                                    
135 El bosc del Parque del Este està format, sobretot per exemplars de l’espècie Erythrina Poeppigiana, coneguts com a arbres de coral per la 
intensa coloració de les seves flors. 
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Les propostes de variabilitat pel que fa a l’experimentació amb els sentits als diferents patis troba ressò en l’ús 
complex que es fa de l’aigua com a material compositiu (Fig. IV:145). En la interfase entre els espais d’accés i els 
espais de bosc, i entre aquells altres que apleguen les activitats recreatives més complexes (activitats 
contemplatives, jocs infantils, espais de pícnic i instal·lacions didàctiques com ara el planetari o el jardí xerofític) es 
desplega tot un repertori de recursos expressius amb l’aigua com a tema. Hi trobem l’aigua en moviment i sota la 
llum als patis, la riquesa i bellesa de les plantes aquàtiques al llac nord, sobre una làmina exposada al sol que 
s’endinsa després entre els arbres constituint una seqüència de petits llacs destinats a allotjar-hi la fauna, per acabar 
fora del bosc en un ampli llac apte per a la recreació i la contemplació. 

Per la seva banda, l’exploració dels efectes sensorials als tres patis que finalment van entrar a formar part de la 
composició definitiva del parc implica tot un treball amb els materials que pavimenten i tanquen els diferents 
recintes, seleccionats en funció del seu color i textura, amb les espècies vegetals plantades en base a la seva forma, 
el color de les seves flors, o la seva fragància, amb l’aigua per extreure’n efectes visuals i acústics, amb l’objectiu de 
crear treballades atmosferes per a l’experimentació sensorial intensa. 

En la descripció dels motius de disseny que, segons els seus col·laboradors, guiaven el procés de composició dels 
diferents patis trobem multitud de referències a aquesta idea de les atmosferes sensorials. Les làmines d’aigua 
verticals que ragen des de vidres encastats a les parets del Patio de los Azulejos havien de provocar uns sons que 
contribuïssin a disminuir la percepció del soroll de la ciutat. Les flors de les plantes seleccionades havien de ser de 
colors escaients amb els dels murals. Els recorreguts eren dissenyats per a que la vista del visitant estés 
contínuament experimentant un nou angle del conjunt per sobre de qualsevol altra activitat que el pogués distreure. 
La transició entre el primer i el segon pati hauria estat pensada per a que “l’intens color (dels murs vermells) saturés 
l’ambient del següent espai i actuaria en oposició als suaus tons i el caràcter assolellat de l’anterior... ... Les 
proporcions dels espais i el disseny dels elements que contenien es van establir per a que una sensació de temps 
suspès tingués lloc” (Tábora 2007:120). 

 

 

 

 

Fig. IV:144 Caracas, Parque del Este. Planta del projecte de parc un cop desestimada la proposta de l’exposició internacional. 
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Fig. IV:145 Caracas, Parque del Este. Vista de diferents làmines d’aigua (Tábora, 2007). 

 

Paral·lelament, l’Atelier s’encarregava de la planificació i construcció de l’Aterro do Flamengo, a Rio de Janeiro, 
sobre una llenca de terrenys guanyats al mar per acumulació de les terres de desmunt del Morro de San Antonio. 

Cap a la dècada de 1960, Rio travessava un procés d’intenses transformacions i la construcció d’obres públiques de 
gran entitat que venien a compensar la pèrdua d’estatus econòmic i polític de la ciutat a causa del trasllat recent de 
la capital federal a Brasília, recentment inaugurada. Entre aquestes grans obres hi havia el metro, l’extensió de 
l’Avenida Atlántica cap a Copacabana, la construcció de túnels que facilitaven les comunicacions entre el nord i el 
sud de la metròpoli, i el condicionament de l’àrea de reblert de Flamengo. Aquesta darrera àrea havia de 
proporcionar lloc per a unes autovies d’abast metropolità que connectarien el centre de la ciutat amb les àrees 
denses de Botafogo i Copacabana, i per a un vast parc públic amb equipaments culturals de referència a més de 
noves platges més extenses i de major qualitat que les existents en l’estat previ (Fig. IV:146). 

El projecte de l’Aterro de Flamengo s’allunyava del tipus de projectes que Burle Marx havia vingut realitzant fins 
llavors atesa la seva vinculació més estreta que mai amb problemàtiques urbanes. El conflicte de relacionar la 
infraestructura viària amb el parc, o altres qüestions com la relació amb peces urbanes com ara el Museu d’Art 
Modern, el port esportiu, les platges i un nodrit programa d’activitats esportives representava un repte de relativa 
novetat per l’Atelier. 

En canvi, l’equip sí estava avesat a l’esmerçada recerca botànica que, en el cas d’aquest projecte, es va centrar en 
l’estudi d’espècies compatibles amb l’alta salinitat del terreny de reblert. Per aquest motiu es va estudiar la 
biodiversitat present al litoral dels estats de Rio i Espiritu Santo. 

 

Fig. IV:146 Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo. Planta de la solució definitiva. 
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El projecte s’acabaria bastint com un sistema que articula jardins, parcs, passejos marítims i vies-parc, formant un 
complex entramat d’espais públics entre els moviments de terres que aïllen l’autovia i faciliten les connexions per als 
vianants. 

El desplegament per a l’experimentació amb els sentits també és notable al parc de Rio. Si bé es extensiu a tota la 
superfície del parc, el recurs es concentra de manera intensa en els jardins del Museu d’art modern (MAM). Jardins 
líquids, jardins minerals i jardins vegetals envolten i es confonen totalment amb l’arquitectura, entrant al seu interior i 
pujant a les cobertes. Els materials canviants agrupats en superfícies formalment definides alternen conjunts 
monocroms de plantes, pedres de diferent format i làmines d’aigua, i queden disposats per a oferir una experiència 
de l’espai intensa i singular, protagonitzada pel contrast entre textures i colors. 

També hi destaca el rectangle de gespa que, mitjançant la plantació de dues mescles d’herbatge diferents 
separades per xapes metàl·liques encastades al terra, reprodueix un motiu decoratiu ondulant propi de la tradició 
portuguesa (Fig. IV:147). El trasllat d’aquest motiu a una àrea verda, normalment reproduït en paviments de mosaic 
de pedra, és il·lustratiu de fins a quin punt els materials naturals, en mans d’un projectista imaginatiu, poden donar 
com a resultat experiències sensorials de singular valor artístic. A les seves mans, als parcs és possible que 
l’especial experimentació amb els sentits que el contacte amb allò verd proporciona adquireixi significats 
extraordinaris.  

Finalment, a l’Aterro, la platja també serveix com a espai urbà en què les sensacions prenen una intensitat especial. 
Són el lloc públic per excel·lència, promouen una gran quantitat d’activitats d’oci no programades i resulten un espai 
adient per a la reunió de masses, però també ofereixen la intensa experiència sensorial de l’oceà i del sol en 
contacte amb el cos. El magnífic context que acompanya el parc central resulta una qualitat afegida al disseny 
d’aquest, i l’oferiment de vistes obertes a l’oceà i les muntanyes properes són un atribut significatiu d’aquest (Fig. 
IV:148). 

Així, si bé la particular experiència amb els sentits és una propietat intrínseca del parc urbà, aportada per la seva 
formalització amb materials naturals impropis de la materialitat de la ciutat ordinària, hauria trobat en la moderna 
aportació de Roberto Burle Marx una manera de fer-se explícita i de convertir-se en objectiu de projecte. L’explotació 
conscient d’aquest atribut en els seus projectes, mitjançant un repertori extens de tècniques que impliquen l’elecció 
de materials, del cromatisme o de les formes amb criteris plàstics abstractes per a aconseguir efectes sensorials que 
aportin goig estètic a través de la vista, el tacte, o el so, tot creant atmosferes úniques, hauria obert una via per a 
que aquesta qüestió de l’experimentació amb els sentits passés, des de llavors, a formar part dels criteris de 
projecte que han de guiar les construccions paisatgístiques. I als parcs centrals trobem un camp fèrtil per a 
l’experiència amb aquestes tècniques que els permeten oferir un ventall ampli i joiós de sensacions que resulten 
apreciades per ciutadans massa acostumats a un repertori restringit d’experiències hàptiques monopolitzades pel 
soroll dels vehicles, o el tacte amb el formigó i l’asfalt.   

  

Fig. IV:147 Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo. Onades de gespa reproduint un motiu decoratiu tradicional portuguès (aplicació i 
detall). 
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Fig. IV:148 Rio de Janeiro, Aterro do Flamengo. Vista del magnífic context del parc, amb l’oceà i el morrot del Pao de Açucar. 

 

 

4.2.1.5. La reivindicació de la dignitat d’allò públic com a emblema de la metròpoli capital 

Un dels atributs bàsics de la condició urbanística singular dels parcs centrals és la propietat pública del sòl i el seu 
destí a usos públics i de lliure accés. El paper que pren o ha de prendre allò públic és una qüestió rellevant per a la 
urbanística i la seva relació de servei mutu amb allò privat, en què un complementa l’altre i l’altre l’un, resulta sovint 
cabdal per a la definició de la forma i funcionament de cada ciutat. Tanmateix, tot i que resulti difícil entendre la 
ciutat sense ser contenidor d’espais i activitats privades de tota mena, a vegades és allò públic el que es presenta 
com a estendard de la ciutat, i és en la qualitat d’allò que és de tots i per a tots on la ciutat es juga més per a definir-
se amb identitat pròpies i millors atributs. 

El cas de Berlín resulta il·lustratiu d’algunes qüestions fonamentals entorn el concepte de “públic” que atenyen a tots 
els parcs centrals (en tant que la de públic és una de les característiques comuns més importants d’aquests). Les 
diverses facetes d’allò públic defineixen alguns dels atributs singulars de Tiergarten així i com incideixen en la seva 
constitució formal i funcional. Altres casos també aporten indicis d’aquesta important presencia, als parcs centrals, 
de formes de representació del que és públic de la més alta dignitat, a la construcció de les quals s’han aplicat els 
majors esforços per a fer-les destacar com a emblema de la ciutat i els seus valors. Berlín en dona bona mostra 
perquè al seu parc central s’hi expressen amb relativa intensitat les diverses facetes del que és públic: l’expressió de 
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la vida pública; l’equipament per a l’administració de la vida política; la ratificació d’allò que resulta real per a 
l’imaginari col·lectiu; la imatge distingida que hi aporten les institucions que administren el bé comú; la consecució 
d’un espai que representa com cap altre tot el que envolta la res publica.136 

A Berlín, la identificació del parc central amb l’espai més digne per a la implantació de les seus institucionals més 
rellevants en l’administració de la vida pública, no ja de la ciutat, sinó de tot el país, li atorga un valor especial. No és 
només un edifici el que representa tot això, sinó tot un conjunt d’equipament punter que centralitza l’administració 
pública de la estat-nació en el seu conjunt. El parc i allò públic en totes les seves facetes s’identifiquen com una 
mateixa cosa, i s’hi pot detectar com aquesta identificació es va enriquint amb la successió dels antecedents, 
passant Tiergarten de ser un espai a mig camí entre dues residències reials a ser un contenidor d’aquests usos 
exclusius de les grans capitals a partir de finals del s. XVII.137  

Es podrien prendre les ciutats com les construccions que l’home millor ha pogut fer per a propiciar la interrelació 
entre les esferes pública i privada. En realitat sembla acceptat que el concepte de l’esfera pública neix amb la ciutat-
estat. Estudiosos de la matèria parteixen de l’acceptació que “les institucions polítiques de la ciutat van néixer amb 
la ciutat mateixa, i el mateix dia que ella” (Fustel-de-Coulanges, 1864:188). Allò privat s’identifica amb l’àmbit de la 
família, amb la supervivència, i la llar és la unitat. Agrupades les diverses llars formant les primeres ciutats, on la 
supervivència dels individus es resoldria col·lectivament, neix l’esfera pública, que s’identifica amb l’àmbit de la 
política i on la polis és la unitat. “Allò públic era una creació humana, allò privat era la condició humana” (Sennett, 
1987:127). 

Ser ciutadà a la polis de l’antiga Grècia volia dir compartir amb estranys, a més d’un espai d’hàbitat comú, uns 
mateixos déus, mateixes lleis i mateix calendari. Cada ciutat tenia els seus propis i així cadascuna tenia una esfera 
pública característica. “Cada ciutat tenia al voltant del seu territori un línia de termes sagrats que constituïa l’horitzó 
de llur religió nacional i dels seus déus; més enllà d’aquells límits regnaven altres déus i es practicaven altres cultes” 
(Fustel-de-Coulanges, 1864:213). Allò públic es consolida a través de la noció del bé comú, de la idea que una sèrie 
de convencions socials han d’afavorir la convivència del grup, però també compta amb una vessant participativa que 
troba en la interacció entre individus estranys (no familiars) motius per a la seva definició.  

Aquesta interacció es produeix especialment a partir de les relacions establertes entre els déus i el calendari. En 
aquest moment, quan els deus propis de la ciutat defineixen un calendari particular, es celebren els actes públics 
més importants de l’antiguitat: festes per honrar els déus de la ciutat que servien d’excusa per a reunir la ciutadania 
en un mateix espai, sovint per a compartir taula en un acte d’assimilació de tots els habitants de la polis com una 
família.  

“Des de l’antiguitat l’home va voler honrar els déus amb festes i ha reservat a ells part dels dies de la seva vida” 
(ibídem). Durant les festes religioses hi havia expressa prohibició de treballar, l’expressa obligació d’estar alegre, i 
calia participar amb cants i jocs en públic. La vida pública és la vida en temps d’oci, i les més dignes expressions de 
la vida pública incorporaven les formes d’oci més riques i apreciades. A més hom havia de guardar-se de fer mal als 
altres. Així, la festa i la trobada de la ciutadania són ingredients essencials del que vol dir l’espai públic. L’espai obert 
de domini públic és la llar de tots els ciutadans de la polis, convertits en família especialment els dies de festa. 

L’espai públic central de la ciutat més intensament gravat en els costums del ciutadà, al menys en l‘antiguitat, era 
l’espai utilitzat per a la celebració col·lectiva i la trobada amb els conciutadans en condicions d’igualtat. Els indicis 
d’una particular relació de la festa amb els parcs es remunten als prats comuns, els quals gaudien d’intensa activitat 
en celebracions assenyalades, la fira de bestiar, el mercat o alguns actes socials determinats (cfr. II.1.4). A l’entorn 
de les urbs medievals angleses eren habituals les reserves de sòl col·lectiu d’ús lliure per a tots els habitants de la 
ciutat amb el nom genèric de Common, o Green per aquells en què hi destacava el color de la gespa.  
                                                                    
136 Res publica és el terme romà per a designar conceptes com l’esfera pública o el bé comú. 
137 L’assentament del palau d’estiu de Bellevue el 1785 és el primer antecedent d’aquesta identificació que s’anirà enriquint, amb el Reichstag 
primer (1841-1912) i amb el nou centre administratiu de la Alemanya reunificada a partir del concursos celebrats entre 1992 i 1993 per a les seus 
del Govern Federal. 
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Aquests espais comunals, que tenen també la seva versió a les ciutats continentals sota el nom genèric de Prat (el 
Pré francès, el Prado castellà, i el Pratti o Campo a Itàlia) corresponen a antics sòls “del comú” ubicats extramurs, 
normalment vinculats a alguna de les portes de les ciutats i poden ser entesos com a antecedents del parc urbà pel 
fet de ser espais de materialitat natural, propietat pública, i especialment usats per a activitats col·lectives i de lleure 
a l’aire lliure. De fet, en el moment de l’expansió de les ciutats, aquests espais oberts sovint serien conservats com a 
tal per a passar a convertir-se en els primers parcs urbans de propietat pública, a vegades gràcies a l’empenta d’una 
mobilització ciutadana oposada a la seva parcel·lació i privatització.138  

En el nostre temps, la festa contemporània ja no honra déus comuns a tota la ciutadania, però encara hi ha motius 
capaços de reunir multituds fent que certes dates compartides s’associïn en els costums amb un espai obert públic 
de la ciutat determinat. Les ciutats segueixen tenint calendari d’actes públics propis, amb cites marcades capaces de 
generar expectatives en la societat urbana contemporània, fins i tot, més enllà de les seves fronteres 
administratives. Les trobades més multitudinàries a Berlín tenen el Tiergarten com a espai de referència i amb això 
el parc demostra part del seu valor com a espai públic central de la ciutat.  

Avui, les guies d’oci recullen un calendari particular de la vida pública metropolitana, ple de cites de música, arts 
escèniques, exposicions, esport, gastronomia, recreació, espectacles i tot tipus de cites culturals sectorials. Qui vol 
presumir de la seva condició de ciutadà cosmopolita sòl estar-ne ben al corrent. La competició entre les metròpolis 
que pretenen oferir una vida pública excepcional i qualificada promou un negoci editorial particular i reeixit amb 
aquests calendaris.139  

Relacionats amb l’espai de Tiergarten, la ciutadania té marcats al calendari al menys: el Festival internacional de 
cinema, amb prop de 60 anys d’història la Berlinale és un dels festivals de cinema més importants del món 
presentant més de 300 pel·lícules dels cinc continents, centra la seva activitat a les sales de Potsdamer Platz però 
Tiergarten resulta un complement eficaç; el MaerzMusik, festival anual de música contemporània que aplega 
compositors i músics Internacionals d’avantguarda per a presentar noves obres, i es considera un vestigi dels dies 
de glòria cultural de la antiga Alemanya de l’Est; el Festival Intransit de dansa i performance; la cita Worldtronics de 
música electrònica amb artistes de prestigi internacional; la Transmediale de media-art i cultura digital.140 Una  de les 
cites que en altre temps va gaudir de gran difusió va ser el festival de música electrònica conegut amb el nom de 
Love Parade que es celebrava anualment des de 1997 fins al 2003 al Tiergarten amb gran èxit d’assistència.  

La relació del calendari d’actes públics amb el parc central és una mostra de com aquests resulten espais adients 
per a la reivindicació, a través de les qualitats de la seva constitució, d’una dignitat excepcional per a allò que és 
públic com a atribut de prestigi associat a la condició capdavantera de la metròpoli.  

Segons alguns historiadors, l’esplendor de l’esfera pública a la ciutat hauria entrat en decadència a Roma després 
de l’emperador August, quan la societat va prendre un esperit cada vegada més passiu enfront les normes de la res 
publica. Aquesta tendència cap a l’empobriment de l’esfera pública torna a ser tema d’actualitat, quan “la vida 
pública també s’ha transformat en una qüestió d’obligació formal” (Sennett, 1987:30), i els parcs centrals 
contemporanis prenen la responsabilitat d’enriquir-la aportant a la naturalesa d’allò públic una imatge de prestigi i 
una constitució d’excel·lent factura.  

“Quan les ciutats van créixer, i van desenvolupar sistemes de sociabilitat independents del control reial directe, van 
créixer també aquells llocs on els estranys podien arribar a relacionar-se de manera regular. Aquesta va ser l’era de 
la construcció massiva de parcs urbans, dels primers intents de fer que els carrers s’adaptessin al propòsit específic 
del passeig com a forma de relaxament. Va ser la era en què els cafès i les posades es van transformar en centres 
socials; en la qual el teatre i l’òpera es van obrir al gran públic” (Sennett, 1987:32). 
                                                                    
138 Panzini (1993:15-16) ens presenta el cas de Hampstead Heath com “la primera batalla conservacionista moderna” entre 1829 i 1844, que 
hauria impulsat la fundació del la Common Preservation Society l’any 1865 en post de defensar la conservació d’aquests espais col·lectius.  
139 Avui per exemple, la revista TimeOut ofereix serveis per a 60 ciutats arreu del món, i com que el que és públic és real, en l’imaginari col·lectiu 
són les 68 ciutats amb major vigor pel que fa a la seva vida cultural metropolitana. 
140 Segons TimeOut Berlin, Festivals i esdeveniments a Berlín: Un calendari impressionant d’espectacles culturals i carnavals colorits. 
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Durant el segle XVIII, “en el domini de la necessitat i en el de l’oci es van desenvolupar pautes d’interacció social 
que s’acomodaven a l’intercanvi entre estranys” (Sennett, 1987:33). Tot i així, els grans parcs nascuts durant el 
segle XIX ho feien també amb voluntat d’oferir l’oportunitat de protegir i reservar la vida espiritual i subjectiva de 
l’individu, contra les impersonals i sobre-racionalitzades forces que la rutina per a la producció de masses imposava 
a la vida a la metròpoli moderna. Així el parc, tot i ser un espai públic, proposa una experiència privada, domèstica i 
d’aïllament entre la natura.  

“En el món modern, les dues esferes (pública i privada) 
flueixen de manera constant una sobre l’altra” 
(Arendt,1958). Una nova sociabilitat urbana va 
promoure el naixement d’una tercera esfera, l’esfera 
social, que no és estrictament pública ni privada. 
Aquesta concepció deriva d’una segona accepció del 
terme públic, que a més de referir-se al bé comú, 
significa allò que pot veure i sentir tothom, que té 
publicitat. En aquest context, allò aparent es transforma 
en allò real. Públic significa, doncs, el propi món que és 
comú a tots i diferent del nostre lloc posseït o llar. “Viure 
junts al món significa que un món de coses està entre 
els que el tenen per comú” (Arendt,1958).  

La materialització urbana d’aquesta esfera híbrida va 
ser magistralment interpretada per Manuel de Solà 
Morales en la identificació de l’espai col·lectiu 
contemporani al seu revelador article “Espacios 
públicos, espacios colectivos”, publicat l’any 1992. Solà 
addueix que “la importància de l’espai públic és 
independent de si aquest és més o menys extens 
quantitativament o protagonista simbòlic; al contrari és el 
resultat de referir entre sí els espais privats fent d’ells 
també patrimoni col·lectiu” (Solà-Morales, 2008:187).  

“Allò públic és el que tenim en comú, no només amb els 
nostres contemporanis, sinó també amb aquells que hi 
van ser abans i amb els que vindran després de 
nosaltres” (Arendt, 1958). L’arrelament històric de 
Tiergarten és una de les principals garanties, doncs, de 
la seva dimensió pública, capaç de relacionar la 
ciutadania amb la memòria històrica a través del record 
dels antecedents que hi són presents o s’hi desvetllen. 
L’entrada de l’home en l’esfera pública s’associa a un 
interès per la immortalitat. “Si el món ha de d’incloure un 
espai públic... ...aquest ha de superar el temps vital dels 
homes” (Arendt, 1958). Tiergarten ha superat el temps 
dels homes. Ha estat en l’imaginari dels berlinesos a 
través de les generacions, i el seu record hi continua 
present a través de monuments commemoratius o 
edificis representatius del que la ciutadania ha compartit 
al llarg de la història. 

Fig. IV:149 Proposta de Le Corbusier al concurs Haupstadt Berlin, 1957. 

Fig. IV:150 Proposta de Hans Scharoun i Wils Ebert al concurs 
Haupstadt Berlin, 1957. 
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Fig. IV:151 Projecte no realitzat de Speers per a l'eix monumental nord sud amb colofó a la Platz der Republik (c. 1940). 

La centralització a Tiergarten de la representació dels poders públics va ser impulsada, també, per Adolf Hitler i el 
seu arquitecte de confiança Speers, amb propostes monumentals grandiloqüents que pretenien expressament 
transcendir el seu temps (Fig. IV:151). Les aptituds de l’espai de Tiergarten per a relacionar-se amb l’administració 
de la res pública s’ha mantingut al llarg de la història i successius projectes han reconegut sempre aquesta utilitat en 
l’espai de propietat pública. El lloc ja assenyalat per l’edifici del Reichtag no s’escapa de representar les institucions 
públiques ni en els projectes del concurs Haupstadt Berlin de 1957, en que les propostes més radicals per a la 
reconstrucció de la ciutat segueixen reconeixent aquesta condició en l’espai de la Platz der Republik (Fig. IV:149). 

Al final, el prestigi del parc com a centre de referència de l’esfera pública berlinesa l’ha fet mereixedor de 
l’establiment de les institucions que administren la res publica, al Bundesforum, segons el projecte guanyador d’Axel 
Schultes i Charlotte Frank (Fig. IV:152). El nou complex, “agrupa tots els cossos de fàbrica en una franja rectilínia 
que creua dues vegades el Spree” (Benevolo, 1974:1134), i els projectes pels diferents edificis (Bundestag, serveis 
annexos al Parlament, la Cancelleria i el Bundesrat), entre els quals és ben coneguda la intervenció de Norman 
Foster a l’edifici del Reichstag, es van adjudicant per concurs en anys successius.140  

 

 

Fig. IV:152 Remodelació de la zona del Spreebogen per al Bundesforum, Schultes i Frank (1955). A Benevolo (1974:1134) 

                                                                    
140  Resulten també seleccionats Stephan Braunfels per al projecte d’annexes del Reichstag anomenat Alenblock, i Schultes per a les 
dependències de la Cancelleria. 
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Tiergarten també és l’espai que acull el singular valor de la llar pública, una paradoxa lingüística destinada a proveir 
morada íntima als representants públics. A l’antic palau d’estiu de Bellevue, després d’haver estat seu central de la 
Gran Exposició d'Art de Berlín, acollir des de 1935 el Museu d'Història del poble alemany, i funcionar com a casa 
d'hostes del Reich a partir de 1938 i segona residència presidencial, s’hi instal·la la casa presidencial el 1994, 
adaptada a la complexa gestió contemporània amb la construcció del modern edifici d’administració annex 
Bundespräsidialamt. La identificació de Tiergarten amb el concepte de llar pública s’estén a les seves vores, 
especialment al sud, entre Tiergartenstrasse i el canal, on s’apleguen ambaixades o altres formes de representació 
d’estats com ara Noruega, Índia, els Emirats Àrabs, Japó, Grècia, Geòrgia, Mònaco, España... 

L’establiment de llars públiques a grans parcs no és un atribut exclusiu de Berlín. Es pot comprovar com el parc 
Central de Mèxic ha acollit i acull la residència presidencial, primer al castell de Chapultepec i actualment a la finca 
de Los Pinos a l’interior del mateix bosc. També ha estat el lloc històricament relacionat amb la residència dels 
representant del poder públic el Phoenix Park de Dublín o els parcs reials de Londres, especialment concentrat al 
Buckingham Palace, i en menor mesura al palau de Kensington. Per la seva banda, a Pequín ha estat una antiga i 
colossal construcció d’aquest tipus la que, havent canviat el seu ús, s’ofereix avui com a gran espai de domini públic 
al cor de la ciutat.  

La combinació de la llar pública amb les seus de la gestió de la res publica, en motiu de la constitució d’una capital 
de nova planta, és l’argument que dona sentit a la constitució del gran saló verd del National Mall a Washington, 
orientat exactament est oest i amb una milla de llargada, presidida la seva composició pels edificis de la Casa 
Blanca i el Capitoli en els dos punts focals de l’ordenació de la resta del teixit urbà de Washington DC (Fig. IV:153). 
A més d’un llarg llistat d’àrees i grups escultòrics dedicats a commemorar la història de la unió, i d’un formal passeig 
lineal, compta amb zones de tarannà més paisatgístic on la gent sol córrer, i alguns camps de beisbol. Però les 
principals atraccions són els edificis de les seves vores.141 A banda, compta amb una llarg llistat d’esdeveniments 
anuals i bianuals, i altres d’extraordinaris, i és el lloc de trobada multitudinària més important del país en el dia de les 
Inauguracions de Presidència.   

 

Fig. IV:153 Plànol de Washington, amb National Mall i Edificis Públics que el complementen. 

                                                                    
141 El Museu Nacional d’Història, el Museu Nacional d’Història Natural, la Galeria Nacional de Art, el Jardí Botànic dels Estats Units, Museu 
Nacional d’Història Nativa, el Museu Nacional de l’Aire i l’Espai, Museu Hirshhorn, Galeria Freer, Galeria Arthur M. Sackler,  Museu Nacional d’Art 
Africà. 
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Els edificis de les més altes institucions resulten un 
complement rellevant per a la definició de la condició 
pública exclusiva del parc central metropolità. Trobem 
també aquesta identificació entre l’espai central verd i 
les seus de les institucions públiques que administren 
el bé comú al parc Cubbon de Bangalore, una 
metròpoli amb gairebé 7 milions d’habitants, capital de 
l’estat indi de Karnataka al sud-oest del país, amb una 
economia en creixement molt sustentada en les noves 
tecnologies de la informació. El parc està situat al cor 
de la ciutat, on convergeixen les principals artèries de 
comunicació, tot i que al seu interior només hi poden 
circular vehicles motoritzats lleugers, i està esquitxat 
d’edificis i serveis públics entre els que destaquen els 
principals edificis del poder legislatiu i judicial de 
l’estat, en correspondència amb la responsabilitat 
capital que exerceix la gran ciutat (Fig. IV:155).  

El parc és una realitat des de la dècada de 1870 
empesa per agents com Sir John Meade en la 
promoció, o el General Richard Sankey (llavors 
l’enginyer en cap de l’estat) en l’ordenació 
paisatgística, tot i que s’aniria enriquint amb el temps i 
amb noves instal·lacions. El nom actual del parc és 
vigent des de 1927 i la seva gestió és a mans del 
Departament estatal d’horticultura. Durant la dècada 
de 1980, per iniciativa del govern estatal de 
Karnataka, entraria en vigència una Preservation Act 
que preveu conservar la singularitat del lloc amb 
especial cura en el manteniment dels espais verds, tot 
i vetant la venda de sòl i la instal·lació de noves 
edificacions, excepte aquelles que el Departament 
d’Horticultura requereixi (Fig. IV:154). 

Altres institucions i serveis acaben d’enriquir el 
patrimoni públic del parc: la biblioteca infantil Indira 
Priyadarshin, la biblioteca central de la ciutat, el 
Museu del govern, el Museu d’arqueologia (un dels 
més antics de la Índia inaugurat l’any 1876), la 
principal galeria d’art de la ciutat, un aquari, el centre 
de joventut Yuvanika, el Century club, el Press club, 
l’estadi  de tenis i pistes annexes. Totes aquestes 
utilitats públiques a disposició, i en condicions de 
qualitat superior, a l’altura d’una capital, enriqueixen la 
vida pública al parc i, juntament amb els edificis 
oficials i governamentals que distingeixen el rang 
capital de la metròpoli, fan del parc el centre cultural i 
administratiu de la regió.  

 

 

Fig. IV:154 Bangalore, Cubbon Park. Ortofotomapa. GGM 

 

 

Fig. IV:155 Bangalore, Cubbon Park. El prestigi de les 
institucions públiques. De dalt a baix, l’edifici de les corts 
legislatives, la biblioteca estatal i el més alt tribunal. www. 
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Les institucions públiques s’ubiquen i, a vegades, neixen als parcs centrals. Altres vegades, és el naixement de les 
institucions públiques el que promou el naixement del parc central. Així es mostra d’especial manera en casos com 
el de Stanley Park, la designació com a tal del qual va ser la primera resolució acordada en la primera reunió del 
recentment constituït  Ajuntament de Vancouver l’any 1886 (Tate 2001:157). També en aquells altres casos, com 
ara Madrid i Buenos Aires, que van ser declarats parcs com a conseqüència de la inauguració de nous règims 
administratius, s’identifica el naixement de noves institucions públiques amb la promoció de la constitució del parc. 
Tanmateix, en aquests dos casos això no va servir per a equipar-los amb edificis representatius de les noves formes 
de govern (cfr. par. III.2).   

Si bé es veuen alguns continguts de l’esfera pública de Tiergarten en l’especial protagonisme que prenen les seus 
de l’administració del bé comú i el que hem anomenat les llars públiques, un altre dels continguts d’aquesta esfera 
que està present al parc, i en qualitat d’excel·lència, és la institucionalització pública de la cultura que es veu 
representada al Kulturforum, a l’extrem sud-est del parc.  

S’hi apleguen, des de la dècada de 1960, la Filharmònica i la Biblioteca estatal de Berlín, obres de Hans Scharoun 
(1961-1963), la Neue Nationalgalerie de Mies ven der Rohe (1962-1967), el centre científic de Berlín obra de James 
Stirling (1979), el museu de dibuixos i il·lustracions Kupferstichkabinett, o el museu d’arts decoratives 
Kunstgewerbemuseum. Aquest clúster cultural obert i connectat al parc centralitza utilitats públiques de gran qualitat 
en edificis aïllats, en una ordenació en què l’espai públic obert és protagonista quantitativament i troba un contrapunt 
de densitat interessant cap a l’est (Fig. IV:156). 

L’actuació de remodelació urbanística per iniciativa pública al terrenys a l’entorn de Potsdamer Platz resulta una 
interessant experiència sobre el concepte esmentat de l’espai col·lectiu, a través d’una aposta per una urbanitat 
basada en la mescla d’usos sobre formes urbanes compactes, que tendeixen a oferir els seus espais en contacte 
amb el pla de terra per a tot tipus d’utilitats col·lectives, especialment sobre els eixos que des de Leizpiger Platz 
condueixen a Tiergarten i el Kultur Forum. 

 

Fig. IV:156 Axonometria del Kulturforum en un projecte no realitzat de Hans Hollein. Detalls de l'arquitectura singular de la Filharmònica 
i la Neue Nationalgalerie. 
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La decadència contemporània de l’esfera pública a què ens referíem al principi, que té a veure amb l’esperit passiu 
de la societat d’avui en front de la construcció de l’ordre públic i a “l’enorme enriquiment de la esfera privada a través 
de l’individualisme modern” (Arendt, 1958), es trasllada segons alguns estudis als espais de la metròpoli 
contemporània. Aquesta decadència de l’espai públic s’ha assenyalat sovint per la tendència a convertir-se en 
espais de pas més que de permanència. El carrer, pres per la mobilitat rodada, ha perdut condicions per a ser lloc 
de trobada i interacció satisfactori. Els grans parcs, i Tiergarten n’és un exemple, són més aviat espais de 
permanència, i per tant un espai d’oportunitat per als esdeveniments que s’identifiquen amb l’esfera pública. Les 
seves condicions de pas, a la Ben Gurion Strasse, per exemple, sobre l’antic eix nord sud de l’antiga Spiegelalle, 
s’han alleugerit amb el soterrament de tràfics en projectes recents,  si bé el passeig del 17 de Juny, sobre l’alineació 
d’Unter den Linden, segueix essent una ruta de pas de primer ordre a la metròpoli. L’espessor del bosc a banda i 
banda, però, fa que la percepció de l’espai es resisteixi a que el pas de vehicles divideixi el parc en dues seccions.   

Per altra banda, trobem tota una sèrie d’autors que argumenten que l’espai lliure contemporani perd 
progressivament la seva condició pública. Per exemple, els geògrafs Richard Van Deusen i Don Mitchell, expliquen 
com “la història de l’espai públic és la història de les lluites sobre qui hi hauria de tenir accés” i com algunes 
pràctiques occidental sobre l’espai públic construeixen un espai “de llarg despolititzat i altament controlat”, provocant 
que “la majoria de l’espai lliure que es projecta a les ciutats occidentals contemporànies sigui decididament no-
públic: el seu propòsit és controlar i dirigir la interacció social, en comptes de proporcionar un espai en el que 
diversos públics puguin ajuntar-se amb totes llur diferències, sovint controvertides, i provocar un esclat d’interacció 
pública, política i social”.142  

Aquesta crítica no sembla encaixar amb el Tiergarten, en tant que mescla espais altament polititzats amb altres de 
poc controlats entre l’espessor del bosc. És un espai que, tot i ser centre de decisions que afecten tota Europa, 
admet també que s’hi celebrin barbacoes durant l’estiu (no permeses al reglament del parc), algunes festes rave de 
matinada, i manifestacions multitudinàries de tot tipus i condició en dies assenyalats. 

Totes aquestes diferents facetes del que és públic, que s’hi esplaien en gran mesura i riquesa excepcional, fan de 
Tiergarten un espai amb possibilitats singularíssimes per a la esfera social de Berlín. La multiplicitat de referències a 
allò públic, allò social, allò ciutadà, i la qualitat d’aquestes referències, són la seva principal garantia per a seguir 
demostrant que en allò públic resideix gran part del prestigi de la imatge associada a la ciutat. “La realitat de l’esfera 
pública radica en la simultània presència de innumerables perspectives i aspectes en què es presenta el món comú i 
per al que no s’ha d’inventar mesura o denominador comú” (Arendt, 1958).  

Aquesta identificació de l’espai públic per excel·lència en un parc a l’escala de la metròpoli resulta també una 
garantia en la construcció d’una sòlida imatge col·lectiva de la ciutat. “La creació d’una geografia pública té una 
estreta relació amb la imaginació com a fenomen social” (Sennett, 1987:61). La construcció d’un espai comú 
recognoscible col·lectivament resulta rellevant en tant que la capacitat de simbolització d’una societat s’enriqueix, 
perquè la imaginació d’allò real no està lligada a una verificació per part de cada individu. Tiergarten representa 
l’element central d’aquesta geografia d’allò públic en el cas de Berlín, amb utilitats distingides al seu interior i referint 
entre si els usos urbans col·lectius de les seves vores. Aquests usos fronterers adquireixen, gràcies al món de coses 
públiques que hi ha entre ells, posició preferent en aquesta geografia compartida que representa la ciutat en la 
imaginació col·lectiva de Berlín. Al cap i a la fi, allò que és públic, allò que és aparent per tothom, i al cap davall allò 
que és present a la geografia pública, és transforma en allò real.  

El parc central, amb la introducció d’alguns dels atributs destacats anteriorment, compta entre les seves qualitats 
singulars amb un potencial per a la reivindicació de la dignitat d’allò públic com a emblema de prestigi de la 
constitució de la metròpoli contemporània. L’explotació d’aquest potencial equipa i caracteritza la composició interna 
dels parcs centrals amb edificis administratius i representatius dels poders públics, amb espais òptims per a la 
trobada ciutadana o per al record de la història compartida.    

                                                                    
142 Traduït per l’autor d’una cita a Beardsley (2008). 
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4.2.1.6. El prestigi d’allò verd de qualitat  

Avui, allò verd gaudeix d’un prestigi notable entre la ciutadania de les més variades urbs del món. Enfront de 
l’amenaça de l’estabilitat ambiental planetària sembla que el verd és l’únic color per a l’esperança. Les classes 
urbanes més acomodades frisen per aconseguir un habitatge rodejat d’aquestes esperances, i la resta s’afanya per 
atansar-se a entrar-hi en contacte els caps de setmana.   

El paper protagonista del verd és una qualitat bàsica i intrínseca del parc central, present com a material majoritari 
en la constitució de l’espai. El paper singular del parc central a la metròpoli contemporània, protagonitzat per la seva 
excepcional mesura i la rellevància del seu contingut, s’esplaia també, en ocasions, amb la condició d’excel·lència 
del material verd que el conforma, tant pel que fa l’estat de salut i manteniment com pel que fa les arts que ordenen 
amb ells la composició del paisatge. Així, la composició de l’espai verd i la cura posada en l’adequat manteniment de 
la matèria vegetal, en alguns casos, descobreix per a la metròpoli el valor singular del verd de qualitat excel·lent, 
com a garantia del prestigi destacat que ha de definir el caràcter d’un parc central d’una gran ciutat capdavantera. 

Aquesta és una condició que bé pot il·lustrar el sistema de parcs reials al centre de la ciutat de Londres. El cas 
d’aquest conjunt de parcs, “un dels més utilitzats com a exemple per part d’administradors i dissenyadors de parcs“ 
arreu del món (Hargreaves, 2007), es proposa aquí com a mostra representativa de la troballa que el prestigi del 
verd de qualitat pot actuar com a atribut notable i desitjable per a la metròpoli capital. Contribueixen a la seva 
consistència com a exemple d’aquesta qüestions que van des de la climatologia de l’emplaçament, fins a la seva 
història com a propietats de la corona, passant per la manera de ser i el tarannà propi de la ciutat i la ciutadania o la 
intervenció en la seva definició de paisatgistes de solvència i prestigi contrastats, per exemple. 

I és que, a Londres, el prestigi del verd de qualitat, esplèndid, profús i curosament mantingut per a que sota la força i 
voluntat de l’home perdi els inconvenients que pugui tenir en estat silvestre, i llueixi bell i confortable a l’hora 
d’acompanyar i acomodar activitats de lleure de la major dignitat, contribueix decididament a la ratificació en el 
temps de la condició oberta d’aquells espais i que els terrenys reials es destinessin, per sempre, a espai lliure públic 
per a la recreació ciutadana. 

El pulcre manteniment dels espais verds que conformen el sistema de parcs londinenc contribueix notablement a 
definir una imatge simbòlica de prestigi de la ciutat. Ho fa avui i ho ha fet al llarg del temps. Tan donava quant bruts i 
foscos poguessin ser els carrers de Londres durant el segle XVII, perquè l’esplèndida imatge de la cuidada catifa 
verda de Hyde Park resultava tan prestigiosa que la ciutat seria recordada per l’exquisidesa del verd al seu parc més 
important i reconegut.  

L’impacte que la qualitat d’aquells parcs ha estat reconegut al llarg de segles per monarques i governants d’arreu, 
paisatgistes o forasters il·lustrats de visita, i es divulgava a la tornada. Aquells que els descobrien els presentaven 
com a exemple de les qualitats desitjables per a ciutats d’arreu. No es difícil topar-se, quan s’indaga en l’origen de 
molts grans parcs de grans ciutats, al·lusions als parcs londinencs, especialment a Hyde Park, posats com a 
exemple a l’hora de reivindicar la necessitat que les grans ciutats mereixien un gran parc amb superfícies verdes de 
qualitat excel·lent. Més d’un ha reclamat un Hyde Park per a la seva ciutat, i n’ha quedat constància en els relats 
històrics de l’origen de grans parcs d’arreu.   

Alguns autors han trobat a faltar ingredients d’imatge simbòlica a la ciutat de Londres. La falta d’arquitectures i vistes 
urbanes monumentals és un dels motius que s’ha assenyalat com a causant d’aquesta deficiència detectada en els 
seus anàlisis. “Fins i tot avui, els visitants buscaran en va els grans edificis públics, les vistes urbanes espectaculars, 
o els monuments que criden l’atenció de Roma, París, o Washington. Fins i tot Edinburg té molt més esplendor... ... 
L’anglès més patriòtic que compari Trafalgar Square amb la Place de la Concorde, Buckingham Palace amb el 
Louvre, o Shaftesbury Avenue amb el més significatiu bulevard de París, ha d’admetre que els anglesos són 
amateurs en gran mesura” (Olsen, 1964:4). 
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En canvi, l’espai verd dels parc reials sí és una icona de referència entre les grans ciutats europees per la qualitat, 
bellesa, diversitat i estat de manteniment dels paisatges que el conformen. Que a Londres destaquí més la qualitat i 
monumentalitat d’allò verd per sobre de la qualitat i monumentalitat de l’arquitectura de la ciutat es pot associar a 
l’argument que el tarannà anglès prefereix el confort abans que el luxe. Els luxes no s’han associat mai a la ciutat, 
sinó més aviat al camp. La casa de camp o country house és la més important icona de l’arquitectura a la cultura 
anglesa post-reforma, mentre que la casa a la ciutat és un lloc apte per a viure-hi quan s’ha d’estar a Londres, ni 
més ni menys. A la ciutat, fins al contemporani ús dels gratacels, normalment s’ha tendit a evitar allò gran i allò 
impressionant (Olsen, 1964). Així, la condició excel·lent que pren el verd a Londres, per sobre de l’arquitectura, 
troba motius en la idiosincràsia britànica, i encara més, dels londinencs.  

La imatge del paisatge natural que resulta de referència per a les construccions paisatgístiques en aquelles latituds 
és d’una frondositat, vigor i verdor remarcables, proporcionals a la generositat de les precipitacions anuals. Així 
doncs, a Londres, l’ideal de natura a representar en paisatges construïts artificialment que n’eliminin els 
inconvenients i hi superposin l’efectivitat urbana, parteix d’uns estàndards de qualitat molt alts. Això es veu per 
exemple, en la subtilesa que caracteritza les intervencions sobre els paisatges originals de les country houses que 
proposa Humphry Repton en més d’un centenar de projectes i que recull als seus quaderns vermells (Rogger, 
2007). Contraposada la proposta a l’apunt del natural de l’estat previ, es veu com el valor del paisatge existent és la 
base i fonament del paisatge final, que amb prou feines incorpora alguns retocs puntuals, sovint pretenent esborrar 
empremtes de l’home precedents i proposant la manera d’edificar per a aconseguir un major efecte d’unitat entre 
l’home i la natura. D’aquesta manera, és el valor del paisatge natural el que promou retocs localitzats que potenciïn 
la bellesa del lloc sense alterar-ne massa la configuració general prèvia.  

Però si la generositat del clima ajuda a la qualitat del verd de Londres, també ho fa l’exigència arrelada en el tarannà 
londinenc per la conservació i manteniment de la vegetació als espais lliures (Fig. IV:157). El tòpic diu que viure a 
Londres volia dir tenir una gran estora verda al davant de casa. El prestigi del verd a squares, commons i parcs feia 
que l’existència de cuidada vegetació fos considerada com un dels atributs més apreciables de l’espai urbà de 
qualitat. 

 

 

   

Fig. IV:157 Londres, Regent's Park. Vistes de l'excel·lent estat de manteniment de les àrees de gespa. Fotos JF. 
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“Peus sobre el terra, una mica de verd, ondulacions i pendents, trobades casuals, els nens a la vista, un lloc propi de 
cadascú (a place of one’s own). Això hauria estat escrit al codi genètic de la gent normal (ordinary) els besavis dels 
quals, en molts casos, van deixar el camp per anar a la ciutat... ...Sembla que l’anglès és home poc inclinat a ser 
habitant de la ciutat, i que ha acceptat la seva sort, només introduint elements rústics en el major numero possible a 
l’escena urbana” (Dyos, 1982:60).  Així és que el caràcter de la societat londinenca estaria destinat a anhelar el verd 
de la campanya i serà, doncs, exigent amb la qualitat dels espais verds urbans de la gran ciutat que venguin a oferir 
remei a aquests anhels. De fet, segons observaria Rasmussen (1982), la fugida al camp dels londinencs durant els 
caps de setmana era ja habitual a mitjans del segle XVI, i hi ha qui ha relacionat la facilitat amb que es va propagar 
l’incendi de 1666 amb el fet que s’iniciés en dissabte, quan gran part de la població de la ciutat era fora. 

Les restriccions a l’expansió de la ciutat i la sobreocupació de les llars per més d’una família a finals del segle XVI 
s’han entès com a expressió de les idees corrents a l’època pel que fa a l’habitatge unifamiliar com a unitat 
residencial predilecta. “Els comentaris de l‘edicte sobre el problema de l’habitatge poden llegir-se com la genuïna 
expressió de de les idees en voga a l’època. L’anglès mitjà, de mires conservadores, sempre ha estat reticent a 
viure d’una manera diferent als costums del bons vells temps i ha continuat vivint en cases unifamiliars des de l’Edat 
Mitjana fins als nostres dies. ...ja en els temps d’Isabel, els anglesos havien entès de manera molt clara que la casa 
unifamiliar era preferible a totes les demés” (Rasmussen, 1982:55). D’aquesta manera, el londinenc apreciaria de 
manera especial el mode de vida del camp, i la residència unifamiliar i el contacte amb el paisatge verd serien 
alguns dels seus principals anhels. Així no és estrany que a Londres proliferessin de manera especial els espais 
verds curosament mantinguts i que el seu parc central il·lustri el paper del prestigi del verd com a atribut principal en 
la definició de la seva especial condició. 

Però mai ha estat suficient amb qualsevol verd per a despertar admiració y plaer estètic. Al llarg de la història de la 
civilització la disciplina de la jardineria s’encarregaria de demostrar i divulgar que és en l’art d’homes destres on 
resideix gran part de la responsabilitat per a que els materials vegetals conformin espais de bellesa especial. Il·lustra 
aquest argument l’anècdota que conta com va reaccionar el prestigiós jardiner francès André Le-Notre, autor entre 
d’altres dels Jardins de Versalles, davant el projecte de la Colonade que l’arquitecte Mansard havia dissenyat  per 
als jardins del palau. A requeriment del rei Lluís XIV per a que el jardiner li exposa el seu parer, Le Notre va 
contestar: “Senyor, heu encarregat un jardí a un paleta, i no és estrany que us hagi servit un plat del seu menjar”.143 

A Londres, el passat de l’espai com a propietat de la reialesa té una incidència cabdal en el valor i qualitat del verd al 
sistema de parcs. Els diversos monarques van promoure l’enriquiment progressiu de la composició d’aquells espais 
d’excel·lència exclusiva destinats a acollir, amb tots els luxes que mereixien, els moments d’esbarjo de la cort. Amb 
l’objectiu de dotar de continguts aquests vasts espais, es comptaria amb els professionals més qualificats de 
l’època, capaços de contribuir amb la invenció de recursos paisatgístics que vindrien a extreure el màxim partit d’allò 
verd com a material per a la construcció d’espais bells i funcionals.  

Contribucions com les del prestigiós arquitecte i paisatgista John Nash avalarien la qualitat excel·lent i exquisida del 
disseny dels espais verds propietat de la corona. Nash havia col·laborat fent les propostes arquitectòniques de bona 
part del centenar d’encàrrecs rebuts per Humphry Repton per a l’assessorament en l’adequació de jardins privats,144 
pràctica amb la que va capitalitzar mestratge i reconeixement en el camp del paisatgisme. A partir de 1806 entraria a 
treballar com a arquitecte al departament del Comissari en Cap dels Boscos de Londres i entre les seves atribucions 
s’encarregaria de diversos projectes per als parcs reials de la capital, comptant amb l’ajuda del seu assistent James 
Morgan. 

                                                                    
143 S’ha conegut aquesta anècdota a través de la cita que se’n fa a l’obra de Navés i altres (1995:2). Val la pena destacar aquest valuós manual, 
fet per recercadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que constitueix un compendi enciclopèdic sobre els arbres d’àgil consulta, i que 
proporciona orientació bàsica per a arquitectes imbricats en la construcció de jardins, paisatges i projectes d’urbanització que incorporin la 
vegetació.   
144 En la seva obra és on millor es veu la transició des de la Regència fins a l’època Victoriana pel que fa a l’actitud enfront el paisatge (Chadwick, 
1966:22). 
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La importància històrica de la ciutat de Londres com a centre de la política comercial britànica, i la seva relació amb 
la veïna Westminster que esdevindria el centre de govern,145 haurien donat motius per a la consolidació dels grans 
parcs reials com a espais verds d’excel·lent condició, a l’altura de la distingida institució propietària, però a disposició 
de la ciutadania mitjançant la servitud d’ús. I és que les llibertats i privilegis dels ciutadans de Londres s’anaven 
ampliant així i com l’activitat comercial de la ciutat produïa excedents capaços de subvencionar les cares empreses 
dels monarques. “Va succeir així que els reis més ambiciosos van concedir a Londres la llibertat més àmplia” 
(Rasmussen, 1982).  

“Londres no es devia al rei, sinó que el rei es devia a Londres. En teoria el regne era hereditari, però aquest factor 
es transgredia quan convenia i, segons una llei no escrita, Londres tenia dret a nomenar el sobirà” (Rasmussen, 
1982).  No és casual, doncs, que la corona tingués una actitud proactiva amb la ciutadania londinenca, cedint-li el 
pas als seus exclusius espais d’esbarjo, i que les excel·lències del verd dels monarques fossin cedides per al 
benefici de la ciutat en el seu conjunt. 

Al final, després de segles oberts al públic, cap a mitjans del segle XIX la propietat del sòl seria cedida definitivament 
a l’administració municipal durant el Regnat de la Reina Victòria (r. 1837-1901). Així, hi ha qui considera que “la 
creació de paisatges útils a l’interior de la ciutat per a l’ús i gaudi del públic en general és essencialment una idea 
Victoriana” (Chadwick, 1966:19). L’augment de la iniciativa per part de la corona en aquest sentit hauria trobat 
motius, per una banda, en el fort creixement industrial del país que crea la necessitat de proporcionar espais de 
descans i sana respiració i, per l’altra, en una certa voluntat reformista cap al final del regnat de Victòria. 

Cal entendre el prestigi del verd als parcs reials de Londres com un atribut associat, també, a la seva gran dimensió. 
La gran quantitat de verd, aplegat en un conjunt de sòls que formen un sistema continu que arriba a abastar 360 
hectàrees, situat al bell mig d’una ciutat resulta, per si mateixa, una qualitat indubtable. Però, a més, la gran 
dimensió porta associada, en aquest cas, una nodrida diversitat de continguts, formes i escenes. A Londres, la 
qualitat que aporta la gran quantitat d’espai verd aplegada als parcs reials resulta complementada per la diversitat 
de formes i sentits que aquest pren per a la configuració espacial característica del lloc. Aquestes introduccions de la 
ma de l’home, per a adequar els espais verds a utilitats humanes i urbanes de diversa consideració, representen 
tota una exploració de formes dissenyades per a la construcció d’un paisatge de bellesa i utilitats excel·lents.  

Trobem als parcs de Londres, en la seva constitució actual i la passada, tot un extens repertori de recursos 
paisatgístics ideats per a la construcció d’un bell paisatge verd. Hi ha gran quantitat de verd però també hi ha una 
bona diversitat de verd, que pren formes variades i que assoleixen prestigi a partir del seu exemple, el Mall, el Ring, 
el Ha-ha, el Lawn...   

Pel que fa al Lawn, l’exemple dels parcs reials de Londres eleva el terme, que en anglès denomina genèricament els 
prats entapissats d’herbes, a una categoria arquetípica que troba al parcs reials el model més refinat. El seu 
exemple, referent per a molts parcs construïts més tard, puja el llistó d’exigència del que vol dir un bon prat de 
gespa, per les seves grans i flonges extensions, i pel seu verdor i tall impecables. En això, la gran ciutat aporta 
l’exigència i els mitjans per a que sigui precisament al seu interior que les estores verdes prenen el major prestigi i 
s’ofereixen en les condicions més extraordinàries, amb qualitats fins i tot superiors de les que es puguin trobar en els 
més remots camps. Tenir la millor de les gespes passaria a ser, a través sobretot de l’exemple de Green Park i Hyde 
Park, un atribut perseguit per a elevar l’estatus dels més prestigiosos parcs de grans ciutats (Fig. IV:158). 

Amb aquesta troballa de l’exemple dels parcs reials londinencs, la gespa d’un gran parc de ciutat capdavantera es 
compararia amb un estàndard de qualitat excel·lent, prenent un nivell d’exigència especial per als parcs que 
pretenguin tenir un rang similar. Proposa el repte que les majors i més prestigioses ciutats disposin per al ciutadà els 
prats de gespa més verds i més ben cuidats que mai s’hagin vist. 

            
                                                                    
145 Les dues ciutats tenien un paper privilegiat exclusiu dins el regne. Per exemple, tant Londres com Westminster queden fora del Domesday 
Book, un registre dels bens repartits a tot el territori de la corona amb la finalitat d’aplicar taxes per a la recol·lecció d’impostos.  
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Fig. IV:158 Londres, Green Park. Foto JF. 

 

A St. James Park destaca el singular passeig lineal del Mall, amb els seus vuit-cents metres de longitud i quatre 
línies d’arbres en rigorós ordre, que uneix el trajecte més curt entre Buckingham Palace i Trafalgar Square. Aquesta 
construcció va ser plantada a mitjans del segle XVII, seguint l’alineació que històricament havien definit els límits de 
la finca en aquell extrem nord del parc, per a acollir les partides del joc conegut amb el nom de Pall Mall, que va 
prendre gran popularitat entre l’aristocràcia durant el regnat de Carles II, consistent en fer córrer una pilota per una 
sèrie d’arcs disposats en línia tot colpejant-la amb una massa. La linealitat del traçat i la doble filada d’arbres per 
banda feien d’aquell espai, a més del lloc òptim per aquell joc, un ambient ideal per al passeig convertit ja llavors en 
un apreciat acte de sociabilitat (Fig. IV:160).  

El passeig del Mall de Londres, doncs, representa un model d’espai obert que passarà a ser apreciat i utilitzat en el 
projecte d’altres grans parcs. El mateix F.L. Olmsted podria haver après a St. James Park com havien de ser els 
espais formats amb verd de caràcter no contemplatiu, allunyats de la pretensió d’aportar experiències introspectives,  
en els quals poder gaudir d’un passeig orientat, amb l’acompanyament del contacte i intercanvi amb els 
conciutadans. Tot i la idea de construir el parc com un reducte de descans que aportés una escenografia oposada a 
la pròpia de la ciutat, Olmsted i Vaux consideren necessari introduir un espai de passeig geomètricament definit per 
a pràctiques i costums de la sociabilitat urbana que hereda del Mall londinenc, a més del seu nom, la seva 
configuració amb quatre files d’arbres.  
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Es pot destacar de l’exemple de Londres, a més dels prats de gespa de primera categoria i els passejos lineals amb 
l’arbrat com a ornament destacat, una altra forma de composar l’espai utilitzant les potencialitats d’allò verd que 
prendria categoria d’arquetip com és el cas del Ha-Ha. Aquest dispositiu de composició del paisatge va trobar en 
l’espai de contacte entre Hyde Park i els Kensington Gardens un lloc per a formalitzar-se amb encert i des del qual 
projectar-se per a entrar a formar part dels costums en el disseny de parcs paisatgístics i jardins privats des de 
llavors.146  

Els propis Kensington Gardens, en els sòls que ocupen l’extrem més occidentals del sistema, van ser camp 
d’exploració de les diferents capacitats expressives de l’ús del verd: amb una primera construcció que buscava 
representar un cert estil holandès per a que el rei William se sentís com a casa cap a 1689; amb una primera 
ampliació amb disseny d’estil anglès per a satisfer la reina Anna a càrrec de Henry Wise i George Loudon; i amb la 
contribució definitiva per a la definició que presenta avui dia, obra de Charle Bridgeman cap a 1820, que li va a 
portar el seu caràcter distingit amb el seu estany situat a l’espai focal des del qual radia un trident de passejos 
rectilinis amb alineacions d’arbres que venen a oferir, en l’altre sentit de la marxa, cada un una perspectiva diferent 
del Palau de Kensington.  

Tanmateix és en el límit d’aquest espai formalment definit de manera autònoma, en la seva trobada amb el Hyde 
Park, on es va produir la descoberta més influent tot i que no va resultar permanent. El Ha-ha es presentava com un 
nou recurs específic adient per a separar espais verds sense interrompre la seva continuïtat visual ni l’enteniment 
d’aquest com a una única unitat espacial a nivell perceptiu, i hauria estat importat de la tradició jardinera xinesa. 

 Mitjançant l’excavació d’una rasa prèvia per a l’aixecament des del seu fons d’un muret de contenció s’aconsegueix 
amagar aquest de la vista llunyana, i separar els dos espais de prat sense necessitat d’interposar una tanca. Aquest 
recurs també seria molt apreciat per a la delimitació de camps de caça en tant que permetia l’entrada de cérvols i 
altres bèsties que, un cop a dins, ja no podien fugir. 

Durant el regnat de Victòria, el Ha-ha del jardins de Kensington va ser cobert i convertit en el passeig West 
Carriadge Drive. Aquesta nova traça sobre l’espai que ocupava el fossat va esdevenir aviat un espai de passeig tan 
prestigiós com ho era el propi Mall de St. James Park.    

                                                                    
146 Segons algunes fonts, va ser en aquest lloc on es va construir per primera vegada un Ha-ha, dispositiu que després seria copiat arreu del país. 

Fig. IV:159 Esquerra, passeig del Mall a St. James Park Londres. Dreta, passeig del Mail a Central Park, Nova York. Fotos JF. 

 



IV. Composició i conflicte del parc central de la metròpoli. 2.TROBALLES 

321 

Altres formes de construir amb el verd per a acollir 
activitats d’oci van resultar exitoses, com és 
l’exemple del Ring bastit a Hyde Park durant el 
regnat de Carles I (r. 1625-1649). Es tractava d’una 
àmplia rotonda rodejada d’arbres, amb prou espai 
per a que hi giressin els cotxes de cavalls, que va 
fer les delícies dels passejants durant més de dos 
segles (Fig. IV:162). Es trobava gran gust en donar 
voltes al Ring i contemplar mentrestant la resta de 
cotxes que també ho feien, mentre que sota l’ombra 
dels arbres de les vores s’hi aplegaven passejants a 
peu per a veure l’espectacle. Un carrusel per a 
majors, per a cavalcar en cercle envoltats d’un teló 
d’arbres per al gaudi d’una experiència cinemàtica 
singular compartida amb estranys que resulten, al 
capdavall,  còmplices conciutadans.   

Les qualitats del verd als parcs centrals del món 
s’expressen de manera diversa a través dels 
particulars patrons de combinació de prats amb 
àrees boscoses o alguns recursos formals 
clarament expressius de la ma de l’home (Fig. 
IV:164). 

Entre aquests darrers han destacat històricament 
els passejos rectilinis amb arbres arrenglerats, un 
gest arcaic de la tradició jardinera occidental que es 
veurà exportat arreu del món i fins als nostres dies. 
És un recurs molt present als grans parcs d’Europa, 
una herència de com s’intervenia en els grans 
boscos reials des de l’antic règim (al Prater de 
Viena, al Phoenix Park de Dublín, al Bois de 
Boulogne de París, al Tiergarten de Berlín, etc.), i 
un artifici que es diu resulta un primer assaig pel 
que es vindria a introduir a la ciutat europea 
vuitcentista amb els plans d’obertura de bulevards i 
carrers rectilinis per a formar patrons en estrella i 
malles superposades al gra menut dels teixits de 
creixement orgànic.  

Als esquemes es pot veure clarament el bosc de 
Berlín solcat d’aquestes traces formant un patró 
característic amb algunes herències que es 
remunten al segle XVII (cfr. IV.1.3.1). També 
d’aquest tipus són els dos llargs passejos rectilinis 
que formen una aspa al mig del Bois de Boulogne, 
si bé allà, la resta de vies que havien composat un 
patró similar al de Berlín al bell mig del bosc 
parisenc serien esborrades a mitjans del segle XIX 
pel nou disseny de tarannà més pintoresc (cfr. 
IV.1.2.7). 

Fig. IV:160 Thomas Gainsborough, 1783, “The Mall in St. James Park”. The 
Frick Collection, Nova York. 

Fig. IV:161 Londres, Kensington Garden i Hyde Park segons la configuració 
que presentaven a principis del segle XX. (Panzini, 1993). 

Fig. IV:162 Londres, Hyde Park. Plànol de 1829 en què apareix el Ring. 
(Panzini, 1993). 
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Fig. IV:163 Dotze mosaics. Diferents propietats del verd, boscos, prats i alineacions. JF. 

 

El cas de Londres també compta amb aquests espais formalitzats tot fent 
seguir la vegetació els més estrictes i cartesians ordres. De fet, el passeig 
arbrat de St. James Park esdevé substantiu, i el seu nom associat a l’antiga 
funció del joc de boles és avui sinònim, en anglès, d’un espai qualsevol amb 
les seves mateixes característiques, lineal i flanquejat d’arbres. L’èxit del Mall 
londinenc troba ressonàncies al parc de Nova York, en l’únic rastre d’ordre 
rectilini que Olmsted i Vaux van introduir en el seu plànol de Central Park, 
governat per línies serpentejants (cfr. IV.1.2.5).  

La tradició europea també arriba a Mèxic, al Paseo de la Reforma (c.1865), al 
nord del parc. El passeig que, com Unter den Linden, unia una de les portes 
de la ciutat amb el castell als afores per la via més ràpida i directa, tomba cap 
a ponent un cop entra al bosc i continua el seu recorregut a través del parc 
(cfr. IV.1.1.1, IV.1.2.10). 

També a Philadelphia podem trobar passejos d’aquesta mena associats a 
l’ordre imposat per les instal·lacions de la Centennial Exhibition (cfr. II.2.2) i a 
la Franklin Parkway que marca l’ingrés urbà més representatius a Fairmount 
Park (cfr. IV.1.2.9). 

El gest de la ma de l’home entre el verd del parc central, però, no s’expressa 
només amb plantacions alineades. En casos com el d’Amsterdam, la pròpia 
presència de boscos és una expressió de l’artifici al parc (cfr. IV.1.3.5). En 
parcs de tarannà més natural com el de Vancouver, l’absència de traces 
d’humanització és un dels seus atractius característics, i els pocs que hi ha es 
concentren a la plataforma artificial que fa d’istme al sud-oest, a la col·lecció 
botànica de Rododndron i Azaleas. A Sao Paulo, en canvi, els gestos d’ordre 
artificial no són precisament rectilinis, sinó artísticament sinuosos, d’inspiració 
orgànica, i especialment concentrats en l’arquitectura.   

A Sant Petersburg, els arbres arrenglerats són l’expressió de l’espai 
formalitzat per a la reunió processionària, la desfilada i la celebració de 
victòries militars (cfr. IV.1.3.4). A Bogotá, la presència d’arbres arrenglerats 
s’associa més aviat al disseny d’infraestructures per a la mobilitat rodada 
motoritzada i la seva integració a l’espai urbà. Mentre a Adelaida els arbres 
s’arrengleren flanquejant les vies que, a través del parc, connecten el centre 
de la ciutat amb els barris que el rodegen. A més, l’arbrat dels carrers del 
downtown són expressió de la continuïtat del sistema central d’espais oberts, i 
emfasitzen la incorporació de les places històriques del centre traçades al pla 
de fundació de W. Light a aquest sistema.  

Tornant al cas de Londres, heus aquí que aquesta ciutat hauria mostrat al 
món, des de fa més de tres segles ençà, que en mig d’una de les urbs més 
poblades hi podia haver lloc per a espais verds de qualitat i bellesa 
excepcionals, que la intensitat urbana no renyia amb la disposició d’un espai 
obert amb excel·lents prats i arbredes, ans al contrari, que era la pròpia gran 
ciutat la que feia possible el manteniment d’aquella qualitat en immillorables 
condicions.     
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Així, essent un dels motius que més incideixen en la definició de la condició urbanística característica del parc 
central, el paper principal del verd actua com a material protagonista d’un ric repertori de recursos variats que 
composen la constitució de l’espai. Al parc central, un espai amb pretensions d’exercir un rol singular de prestigi únic 
a la ciutat, el verd que el composa no pot ser de qualsevol to. Recau sobre allò verd la responsabilitat d’adquirir 
qualitat d’excel·lència a l’altura de la singular funció central que l’espai ha d’exercir com a parc de referència a 
escala metropolitana.  

En efecte, que el parc central és espai adient per a les més exquisides manifestacions del verd és un argument que 
es demostra vàlid en molts altres casos. A Barcelona per exemple, els Jardins de Montjuïc obra de J.C.N. Forestier 
amb  la col·laboració de N.M. Rubió i Tudurí, són exponents de la més excel·lent condició del “jardí meridional” 
(Rubió i Tudurí: 1934). Montjuïc també és contenidor del verd més exclusiu al Jardí Botànic i a una de les millors i 
més riques col·leccions urbanes del món de cactus i plantes crasses (més de 800 espècies en unes 6 hectàrees), 
els jardins de Mossèn Costa i Llobera (c. 1970). Amb l’important patrimoni ja atresorat des de les primeres 
actuacions per a la preparació de l’Exposició Internacional de 1929, la muntanya pot partir amb unes qualitats de 
gran valor i un potencial notable que la portin a convertir-se en un gran espai verd típicament mediterrani, que 
ofereixi l’interès de la diversitat de naturaleses i estils en un conjunt acollidor i de gran espectacularitat.  

Les màximes expressions del refinament jardiner han trobat terreny abonat al parc central per a arrelar-hi, ja sigui 
pel tipus i disposició de l’espai, per l’exclusivitat i exigència del client o per la transcendència de l’encàrrec. A 
Pequín, per exemple, podem trobar al centre de la metròpoli l’exemple més exclusiu d’un jardí xinès històric, així i 
com a Rio o a Caracas la ma i coneixement de Burle Marx hi va deixar belles composicions d’una riquesa botànica 
que sintetitza l’exuberància i varietat de la naturalesa local en un centenar d’hectàrees de la més excel·lent condició.   

Per aquests i altres motius, resulta que en alguns parcs centrals hi destaca el seu paper com a promotors d’una 
descoberta especial: el prestigi que pren el verd de qualitat en la constitució qualitativa de la metròpoli 
contemporània.  

La gran ciutat té una responsabilitat remarcable en l’existència d’espais verds d’excel·lent condició, per les seves 
possibilitats a l’hora d’aportar exigència i mitjans, per la seva capacitat de contenir i mantenir grans superfícies de 
verd públic al seu interior, de promoure l’actuació dels professionals més competents o d’incentivar la innovació en 
la recerca de solucions que, amb el verd com a protagonista, donin resposta satisfactòria a necessitats urbanes de 
la més alta condició.  

 
 

4.2.1.7. Un espai d’excel·lència per a l’enriquiment i el prestigi de l’oci a la metròpoli 

En la hipòtesi principal de la recerca ja s’estableix que el concepte de l’oci resulta cabdal en la definició de la 
condició urbanística del pac central. Com s’ha vist en intentar desentrellar la naturalesa del fenomen de l’oci 
col·lectiu urbà amb projecció metropolitana, l’enriquiment progressiu del concepte i les pràctiques d’oci a la gran 
ciutat fins als nostres dies ha trobat impuls en el grans parcs per a definir-se amb major precisió i valor (cfr. II.3). 

Així, entre les qualitats que incideixen en la constitució del parc central hi ha la seva contribució a elevar les dosis de 
prestigi de determinades activitats d’oci col·lectiu, cada una en el seu temps, d’acord amb els gustos a la moda, 
aportant formes i condicions de l’espai específiques, adaptades per a fer de cada activitat una experiència de plaer 
de la més alta dignitat. El cas de París resulta indicador d’aquest potencial singular del parc central i val la pena 
estendre’s en alguns dels trets que aporten més en aquesta línia. 

Per exemple, cal ressenyar que la tradició francesa en general, i la ciutat de París en particular, han tingut un paper 
històricament destacat, en el context europeu, pel que fa la seva contribució al naixement, evolució i caracterització 
del concepte d’espai urbà, públic i verd. I no ho ha fet a través de l’especial explotació d’un tipus únic d’aquests  
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espais oberts, sinó més aviat mitjançant una prematura caracterització i jerarquia dels espais verds, palesa en una 
particularment rica nomenclatura que es ve utilitzant en francès des del finals del segle XVII i principis del XVIII: 
cours, allée, mail, jardin, pré, parc, bois, boulevard, promenade (Panzini, 1993:43). Des de ben aviat, diferents 
formes de construir amb el verd l’espai obert prendrien autonomia, amb nom, rol assignat, models de referència i 
imaginari col·lectiu propis.  

A altres metròpolis, com seria el cas de Nova York, s’ha proposat el gran parc central com a solució a escala de la 
gran ciutat del problema de manca d’espais verds, i aquesta oferta per a la satisfacció de necessitats de caràcter 
global en un paquet conjunt representa un valor metropolità singular per ell mateix. A París, en canvi, el cos més 
compacte de la ciutat està esquitxat d’espais verds de mesura i qualitats variades (Fig. IV:164), i en conseqüència, si 
algun d’ells pren valor i qualitat destacats com a parc central s’han de buscar motius en discussions d’un altre ordre.  

Potser, el que fa que entre tot aquest sistema d’espai obert el Bois de Boulogne destaqui prenent un rang principal 
recau, deixant de banda una qüestió tan important com la gran dimensió, en la seva vocació de dedicació a 
l’excel·lència i al servei de les més altes i dignes manifestacions de l’oci a una gran capital. Així, es poden observar 
diversos indicadors que el fan destacar amb valor central per sobre els demés atenent a que, d’entre tots els parcs 
de la ciutat, el Bois de Boulogne és avui, i ha estat històricament, el més singularment equipat. Així, el Bois de 
Boulogne troba entre aquests motius alguns atributs destacats que el projecten com a parc central de París, 
aplegant les manifestacions de major qualitat de diverses utilitats urbanes dedicades a l’oci. L’excel·lència del bosc 
en el seu conjunt atorga un prestigi afegit i particular a les activitats d’oci que hom hi troba a disposició. 

París es desenvolupa durant l’edat mitjana i fins al final de l’antic regim a base d’ocupar completament successius 
recintes emmurallats quasi circulars, més o menys concèntrics a l’Île de La Cité, situada al mig del riu Sena que 
parteix l’àrea edificada en dues meitats amb el seu curs de est a oest. Aquest patró en el mode en què s’expandia la 
ciutat s’aniria seguint fins a la construcció de la última muralla entre 1841 i 1845 (Fig. IV:165).  

 

 

Fig. IV:164 Carte des espaces verts et agrícoles. Studio09, Secchi i Viganó, Consulta Grand Paris, 2009. 
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Fig. IV:165 “Plan des anciennes enceintes et limites de Paris”, de A. Grimault, completat el 1964 per M. Fleury. (Lavedan, 1975). 

El recinte que havia arribat a la meitat del s. XVIII passava a tocar de dos boscos de propietat reial en les seves 
vores de llevant i ponent que serien incorporats al territori propi de la Ville de Paris cap a l’any 1930.  L’esquema 
simètric en l’eix nord-sud, i centrat a l’Île de La Cité, sembla indicar que els boscos de Boulogne i Vincennes tindrien 
un paper equiparable, i que d’haver-hi diferències entre sectors de la ciutat podrien ser-hi entre les ribes nord i sud 
del Sena. A París, però, tot i aquest patró de creixement amb aquesta aparença simètrica, motius urbans de diversa 
consideració han definit les diferències, històricament, entre el sector est i l’oest. 

Les elits parisenques han buscat, històricament, horitzons d’excel·lència cap a l’oest. La residència reial del Louvre, 
utilitzada com a tal des de mitjans del s. XII per decisió del rei Lluis IX, obria cap a l’oest la vista al magnífic Jardin 
des Tuileries. Des l’extrem oest d’aquest jardí parteix des de 1616 el Cours de la Reine, fet construir per Maria de 
Medici per al passeig en carrossa vora el Sena. Cap a 1668 Lluís XIV encarregarà al jardiner André Le-Notre la 
construcció dels Camps Elisis, prolongant cap a ponent l’eix del Jardin des Tuileries que el mateix Le-Notre estava 
remodelant, amb l’objectiu de revaloritzar els terrenys pendents d’urbanitzar en aquella àrea en la qual hi havia sòl 
propietat de la corona (Panzini, 1993:31). Això últim mentre es construïa el palau de Versalles, també a l’oest i 
connectat amb París per la prolongació del Cours de la Reine.  

La tendència a ubicar les principals i més selectes novetats de la vida urbana als sectors de ponent és palesa en la 
representació de París al plànol “Carte generalle de la capitainerie royale de la varenne des Tuileries” (Fig. IV:168), 
de 1733, que il·lustra amb tot tipus de detall el territori de ponent i omet el de llevant. Sembla haver orientat aquesta 
particular mirada la traça dels Champs-Élysées i la prolongació en la Avenue de la Grande Armée.  

“És impossible no reconèixer el principi - o l'acceptació - d'un desequilibri entre l'oest i l'est de París, el que preocupa 
als contemporanis de Lluis Felip (1830-1848), i que podria atribuir-se erròniament a la iniciativa del Segon Imperi” 
(Lavedan, 1975:359).  
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Així, el desequilibri es fa palès ja durant el regnat del 
primer monarca constitucional francès, que compta amb 
el suport de la burgesia, en temps d’expansió 
econòmica en què el país va accedir a la revolució 
industrial (un lustre després que ho fes Anglaterra), tot i 
provocant el creixement de les diferències entre la 
classe burgesa i la proletària. El govern de l’imperi de 
Napoleó III afegirà unes notes més a aquesta diferència 
que és encara avui palesa si tenim en compte, per 
exemple, els preus de mercat dels bens immobiliaris.  

Si bé els preus més elevats els trobem al districte 6è 
(6.424 euro/m2 segons preus oficials de 2004), seguit 
dels 4t, 7è i 5è, tots ells a la part central, en els 
districtes perifèrics hi ha diferències notables entre l’est i 
l’oest. Si prenem la mitjana entre els districtes 15è, 16è i 
17è per una banda (4.980 euro/m2), i per l’altra els 
anàlegs a llevant com són 12è, 13è i 20è (4.175 
euro/m2), trobem que hi havia a 2004 una diferència 
superior als 50.000 euros per un mateix habitatge d’uns 
70 m2 (Fig. IV:166). 

Aquests poden ser uns primers indicadors que situen el 
Bois de Boulogne en una posició preeminent respecte el 
Bois de Vincennes per a interpretar el paper de parc 
central. La centralitat de Bois de Boulogne s’expressa, 
rodejat de terrenys apreciats per les classes altes de la 
ciutat, amb una major dedicació a utilitats de major 
prestigi. Així, és notable que abans de l’inici dels treballs 
ordenats per Napoleó III a mitjans del segle XIX, decidit 
a modernitzar la ciutat i convertir aquests dos boscos en 
parcs de recreació per a l’oci ciutadà, ja s’havien vingut 
utilitzant de manera ben diferent l’un de l’altre. 

A llevant, els usos  militars partien el bosc de Vincennes 
en dos, mentre el bosc de ponent tenia heretada una 
certa tradició d’espai d’oci aristocràtic. El Bois de 
Boulogne havia acollit diferents Châteaux a mode de 
palaus de camp amb els seus respectius jardins: el de 
Madrid fet construir per Francesc I l’any 1527 i destruït 
l’any 1872 durant la revolució juntament amb l’abadia de 
Longchamp; i el de la Bagatelle construït el 1711 i 
acompanyat d’un jardí a l’anglesa obra de Thomas 
Blikie des de 1784. A més era el lloc predilecte per a la 
caça recreativa del rei i la cort des que Enric II el va fer 
tancar l’any 1550 i equipar amb l’alberg de caça de La 
Muette (1572) amb els seus jardins particulars (1666).  

Així, pel que fa als boscos propers a París, els usos de 
major prestigi també s’havien anat a dipositar a l’oest. 

Fig. IV:166 Els districtes de París en ordre de preus dels bens 
immobiliaris. JF a partir dels preus de mercat publicitats a la xarxa.  
 

Fig. IV:167 Parc de Bagatelle, dissenyat per Thomas Blaikie cap a 
1780. (Alphand, 1867-1873). 
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Fig. IV:168 “Carte generalle de la capitainerie royale de la varenne des Tuileries”, M. Bonnier de la Mosson, 1733-1737. 

Potser a causa d’aquestes diferències inicials entre els dos boscos, i orientat per la situació més pròxima als barris 
on habitaven les classes benestants de les quals calia garantir el suport i recolzament, Napoleó III pren el projecte 
de Bois de Boulogne com a iniciativa personal.  

Varis autors expressen que “la idea de dotar la ciutat d’una xarxa d’espais públics verds... ...és la contribució més 
original de Napoleó III” (Panzini, 1993:222), i el propi Georges-Eugène Haussmann, Prefecte del Sena nomenat per 
a dirigir l’empresa entre 1853 i 1869, reconeix a les seves memòries que la transformació de París se li proposa ja 
traçada sobre un plànol, presumiblement de la ma del monarca (Haussmann, 1893).  

Hi ha, a més, passatges que deixen entreveure una especial dedicació personal del rei al projecte del Bois de 
Boulogne amb l’empenta de fer que París pogués competir amb Londres i els seus parcs reials:  

“Pensava que potser es tractava de plànols de la riba del Reno o del Belgio, i que Napoleó III, imitant Napoleó I, els 
consultava estès a terra, com ho feia aquell gran home de qui portava el nom. Error! Quan m’hi vaig acostar vaig 
copsar que es tractava de plànols que reproduïen les diverses vies i els nous llacs del Bois de Boulogne” ( 
Beaumont-Vassy, 1874:189-190; cit. a Panzini, 1993:223). 
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Fig. IV:169 Planta de les principals intervencions sobre París derivades dels treballs encarregats per Napoleó III. (Alphand, 1867-1873). 

“Era (el Bois de Boulogne) el projecte preferit de l’Emperador, i al seu personal i Haussmann se’ls demanava passar 
hores i hores treballant sobre mapes i plànols. Però si els motius eren de l’Emperador, l’execució era de 
Haussmann...” (Chadwick, 1966:153 cit. Chapman, 1953:177).  

No només la implicació personal de l’emperador en el projecte del Bois de Boulogne va actuar com a garantia per a 
que hi recaiguessin majors dosis d’excel·lència, per sobre del bosc de llevant. El desenvolupament dels “grans 
travaux de Paris” vindrien a corroborar aquesta primera empenta. Les tasques coordinades pel Prefecte Haussmann 
pretenen modernitzar la capital a partir de tres línies: la millora del sistema de circulació, la millora de la higiene 
pública i la millora de l’aspecte de la ciutat tot i proporcionant nous serveis ciutadans. Per a això es crearen 3 
departaments independents: la Direction du Plan de Paris com a agència de planejament dirigida per l’agrimensor 
Deschamps; el Service des eaux et de égouts encarregada dels sistemes d’abastament d’aigua i clavegueram dirigit 
per l’enginyer Belgrand; i el Service des Promenades et Plantations que s’encarregaria dels disseny i construcció de 
les zones verdes amb el jardiner-enginyer Jean Charles Adolphe Alphand com a cap (Fig. IV:168). 

En 17 anys es van obrir 90 kilòmetres de carrers al centre de la ciutat, es va construir un nodrit sistema capil·lar de 
distribució d’aigua potable i es va posar en marxa una xarxa de clavegueram amb 560 km. de conduccions, a més 
de que es van adequar o reformar 2.000 ha. de boscos i jardins oberts al públic i es van plantar milers d’arbres. La 
vella París restaria com un embull de carrers sense planificar latent darrere de les elegants façanes dels nous 
bulevards, en un gest constructiu que guarda relació amb les pràctiques tradicionals dels jardins francesos.147 

L’equip d’Alphand, completat per l’arquitecte Jean-Antoine-Gabriel Davioud (1824-1881) i l’horticultor Jean-Pierre 
Barillet-Deschamps (1824-1873), s’encarregaria de la definició d’un sistema complet i integral de parcs i jardins, 
interconnectat a base de nous bulevards massivament plantats, construint parcs allà on no n’hi havia i remodelant 
aquells que quedaven d’èpoques precedents. Tanmateix, el projecte del Bois de Boulogne reclama per a si bona 
part dels esforços de l’equip i del protagonisme en l’execució. Tan és així, que mentre Alphand, a la seva obra Lés 
Promenades de Paris (1867-1873), dedica al Bois de Vincennes 32 pàgines amb 73 il·lustracions, 8 gravats 
addicionals al text i 9 gravats sobre acer, utilitza per a explicar el projecte del Bois de Boulogne, d’una superfície 

                                                                    
147 En ambdós casos, als jardins i a la ciutat, s’actua obrint un sistema de vies geomètricament regulars que tallen amb precisió una substància 
densa i amorfa, boscos als primers i edificis a la segona.    
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aproximadament similar, fins a 144 pàgines amb 207 il·lustracions, 8 gravats addicionals i 19 gravats policromats 
sobre acer complementaris. 

Per a dotar d’excel·lència el bosc inicial, simplement travessat per vàries vies diagonals (allées i routes) i amb dues 
rotondes com a únics espais formalment recognoscibles en els focus dels feixos de vies (Rond Royal i Rond 
Mortemart), l’equip d’Alphand farà valer diversos instruments per a la construcció d’una escenografia pintoresca 
alineada estèticament amb la tradició del jardí romàntic a l’anglesa. El terreny planer del bosc es pren com a 
material modelable per al disseny de l’espai, el sistema de vies rectilínies és substituït per una nova xarxa en què 
algunes vies rectes amb arbres alineats es combinen amb un conjunt de nous traçats sinuosos, s’obren alguns prats 
per a oferir tocs pastorals i s’utilitza l’aigua com a element compositiu per a formar llacs naturalístics i per a la 
creació artificial d’escenes de major dramatisme com en el cas de la Grand Cascade. La ciutat és el lloc de les 
meravelles, lloc d’expressió de les més altes cotes a que ha arribat la tècnica i la cultura, i en aquell moment el parc 
central es converteix en el lloc d’expressió de les majors meravelles naturals, si cal, recreant-les artificialment 
(especialment en grutes i cascades). La Grand Cascade recreada al mig del parc de la capital posa a l’abast dels 
parisencs de finals de segle la il·lusió d’observar espectacles naturals propis de boscos i selves remotes, fins llavors 
només coneguts pels més intrèpids aventurers.   

L’aplicació de l’estètica pintoresca al disseny del Bois Boulogne representa, en aquell moment, una certa novetat en 
la construcció de l’espai públic francès i pretén expressar el nou tarannà del Segon Imperi, i promocionar una nova i 
enriquida cultura de l’oci urbà en què les activitats d’esbarjo acompanyades del verd resulten excepcionalment 
valorades.  

El bosc de l’oest de París també resulta indicador de com el parc central aporta qualitats distingides a l’enteniment 
d’un l’espai selecte per a l’oci a través de la gran atenció al detall que mereix el seu projecte. El parc no és només 
una sèrie de plantacions amb propòsits artístics sinó que proposa un sistema urbà complert amb la seva atenció a la 
circulació, a l’activitat i també a les instal·lacions. El projecte del parc també es treballa en secció: es preveuen i 
dissenyen drenatges soterrats, sistemes de conducció d’aigua, pous de captació i sistemes d’impermeabilització. Es 
té una cura extraordinària dels detalls, des de la definició acurada del sistema que delimita els parterres fet amb fil-
ferro, fins al disseny de les connexions de fontaneria o els tutors que havien de guiar el creixement dels arbres més 
joves.  

L’empresa de reconstrucció de Bois de Boulogne arriba fins i tot a promoure algunes invencions a propòsit, com ara 
un garbellat d’àrids específic per als diferents ferms de les sendes,148 sistemes de fontaneria articulada i sobre rodes 
a falta de mànegues de goma,149 o maquinària expressament dissenyada per a trasplantar arbres de gran talla (Fig. 
IV:170, IV:171).150  

També es dóna notícia en làmines a tot color de l’ús de vegetació exòtica, recentment descoberta en les 
prestigioses exploracions naturalístiques de principis del segle XIX,151 disposada en grans testos o arrelada al terra 
per a la composició de boscos i jardins. Altres exemplars forans trobarien aixopluc adient en hivernacles que 
comptaven amb un seguit de dispositius tecnològics, detallats també a les memòries esmentades, per al 
manteniment de l’ambient òptim, permetent controlar la temperatura i humitat de l’aire. 

                                                                    
148 “Toutes les chaussées sont fermées de cailloux siliceux roules, très-abondants dans le sol du Bois,.. ...La seule difficulté que presente l’emploi 
de ces matériaux à l’état maturel consiste dans la variété de leurs dimensions. Pour remédier à cet inconvénient, on a essayé, au Bois de 
Boulogne, diferentes sortes de claies séparatives” (Alphand, 1867-1873:12). 
149 “Pour les empêcher de traîner ainsi sur le sol, on a d’abord essayé de les soutenir par de petits charriots articules, composés de planchettes 
formant un T, et portant des roulettes qui s’assemblent bout à bout, avec un clavette en forme de fourche” (Alphand, 1867-1873:18). 
150 “Les autres grans arbres ont été transplantés au bois de Boulogne, au moyen de trois chariots de dimensions différentes... ...Enfin le grand 
chariot, construit en dernier lieu, en fer et en fonte...” (Alphand, 1867-1873:46). 
151Com ara aquelles realitzades per Alexander Von Humboldt explorant Amèrica del Sud entre 1799 i 1804, les quals constitueixen una aportació 
revolucionària per a les ciències botàniques publicada l’any 1807 a Geographie der Pflanzen. A més de descobrir unes 3.700 espècies vegetals 
noves, mitjançant el reconeixement de la seva organització en estat natural proposa el pas del sistema de classificació taxonòmic al sistema 
ecològic. És a dir, les espècies ja no són només susceptibles de ser enumerades, sinó que s’estableixen criteris de compatibilitat entre elles i 
posicions relatives en els ecosistemes. 
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Fig. IV:170 Detall de maquinària per a transport d'arbres. (Alphand, 1867-1873). 

 

 

 

 

Fig. IV:171 Mostra d’alguns dels detalls que s'estudien per al projecte del Bois de Boulogne. (Alphand,1867-1873). 
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La transformació del gran bosc de l’oest parisenc en un nou aparell urbà per al gaudi de l’oci a l’aire lliure, entre un 
artifici de natura millorada per al goig estètic i per al servei a la funció, va fomentar l’aplicació de les tècniques més 
avançades i els materials naturals més recentment coneguts. La relativa novetat de l’empresa, per la seva extensió, 
significats i l’excel·lència de les utilitats que havia d’acollir, va empènyer a la contribució original en el concret camp 
del saber de la plantació o horticultura urbana, “una secció important de l’art general”, que surt a coneixença de la 
comunitat científica, en forma de “descripció tècnica dels nostres passejos urbans... ...i els principis generals d’una 
branca de l’art, massa oblidada pels artistes avui dia” (de la introducció a Alphand, 1867-1873), amb clara voluntat 
d’aportar el saber capitalitzat amb la seva experiència per a consideració de tot aquell que es trobés imbricat en 
projectes similars a partir de llavors. 

La ubicació de diverses utilitats exclusives, en forma de complexes artefactes per a l’oci, és un dels instruments que 
fa valer el Bois de Boulogne per a aportar dosis d’excel·lència al concepte i l’activitat de lleure al parc. Destaquen en 
el projecte del moment el gran Hippodrome de Longchamp i els seus camps d’entrenament, la instal·lació de lleure 
Pré Catelan i el Jardin d’Acclimatation. 

L’hipòdrom de Longchamp, el primer que es construïa a la capital (Antoine-Nicolas Bailly, 1857), ocupa unes 60 ha. i 
consta de tres possibles recorreguts de 2.750, 2.500 i 2.150 metres de corda respectivament. Com a novetat 
representava una magnífica atracció i les seves immillorables prestacions el portaren a acollir les curses de velocitat 
més prestigioses del país com ara el Grand Prix de París, entre 1863 i la 1a Guerra Mundial, la cursa hípica amb el 
major premi al món. També acull el Prix d’Ispahan des de 1873 i el Prix de l’Arc de Triomphe des de 1920, la qual és 
avui la cursa més important que s’hi disputa.  

L’any 1863 s’inaugura a l’altre gran bosc l’Hippodrome de Vincennes, amb unes prestacions més modestes esteses 
sobre una superfície d’unes 40 ha., la qual consta de dues pistes de 1.975 i 1.325 metres respectivament. Per si 
l’obertura d’aquesta instal·lació alternativa restava avantatge al Bois de Boulogne respecte l’anàleg a llevant, el dia u 
de novembre de 1873 s’inaugura un segon hipòdrom, Auteuil, a l’extrem sud est del parc de ponent. Si bé és menor 
en extensió (20 ha.) i recorregut que el de Longchamp, la seva especialització en curses d’obstacles el converteixen 
des del seu naixement en el recinte de referència estatal per a aquesta modalitat i sempre ha acollit la seva cursa 
més important, actualment el Grand Steeple-Chase de Paris. 

Així és que els de Bois de Boulogne no són hipòdroms qualsevol, sinó la màxima expressió en termes qualitatius 
d’aquest tipus d’instal·lació per a aquest tipus d’espectacles. Són els hipòdroms dignes de la capital, i en la seva 
qualitat excepcional hi compta la contribució del prestigi del parc en el seu conjunt.  

Altres parcs disposen d’espais per a espectacles eqüestres, o fins i tot curses de motor, com a mostres de la seva 
dedicació a activitats d’oci extraordinari que només les grans ciutats poden permetre’s oferir. Trobem hipòdroms 
més o menys integrats a la composició del parc central al Maidan de Calcuta (des de 1816), al Centennial Park de 
Sidney (Royal Randwick Racecourse des de 1860), al parc de Palermo a Buenos Aires (des de 1876), al Prater de 
Viena (Trabrennbahn Krieau des de 1878). N’hi havia un de projectat a les primeres propostes preparades per al 
parc d’Ibirapuera de Sao Paulo (projecte de Dierberg 1932). 

A la part sud-oest dels Parklands d’Adelaida l’hipòdrom Victoria Park Racecourse s’entrellaça amb el traçat del 
circuit urbà per a curses de cotxes. Els dos espectacles comparteixen instal·lacions i un espai que resulta de 
referència per a les competicions de velocitat a la ciutat. Al Phoenix Park de Dublín, a banda d’haver comptat amb 
un hipòdrom que portava el seu nom entre 1902 i 1990, s’hi venen celebrant curses de cotxes i motos des de 1903. 
També Montjuïc va ser durant anys escenari de grans premis de motor. Però potser el que més destaca en aquest 
sentit és l’exemple del circuit de Melbourne al voltant de l’Albert Park (1854) on es disputa el gran premi de Formula 
1 de la ciutat des de 1996.  
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Fig. IV:172 Planta del Pré Catelan (Alphand, 1867-1873). 

 

 

Fig. IV:173 Planta del Jardin d'Acclimatation (Alphand, 1867-1873). 
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Tornant al cas de París, i a banda dels hipòdroms com a expressions selectes de l’oci col·lectiu metropolità, trobem 
el cas del Pré Catelan, un artefacte complex amb arts variades per a satisfer les necessitats d’oci més refinades, el 
qual va resultar del condicionament de l’espai ocupat per un sot produït amb l’extracció d’àrids utilitzats per a la 
construcció del sistema de vies. Aquest indret, en una posició central del bosc, atreia els passejants amb una 
nodrida oferta de serveis i curiositats per al lleure com ara restaurants, cafès, espai per a jocs diversos o un petit 
teatre de màgia. Hi destacaven especialment l’espai per a l’orquestra que animava el funcionament del conjunt, un 
aquari i, sobretot, el gran Théâtre des Fleurs, amb una platea a cel obert per a vuit-cents espectadors i un escenari 
que comptava amb un jardí en miniatura com a atrezzo permanent (Fig. IV:172).  

El conjunt del Pré Catelan en particular, i tot el parc en general, “suscitava l’entusiasme dels contemporanis amb la 
seva viva vida nocturna, ricament il·luminada i alegrada per l’orquestra que s’amagava darrera les roques” (Panzini, 
1993:229). 

També resulta en el seu moment d’allò més exclusiu el zoològic creat al nord del parc per la Société Impériale 
Zoologique d’Acclimatation que s’inaugura el 1861, acollint una exclusiva mostra d’animals i plantes exòtiques que 
resultaven útils per a l’agricultura, la indústria o el comerç. Un conjunt variat i pintoresc de construccions integrades 
al paisatge servia de refugi per a les bèsties, i una sèrie de recorreguts serpentejants oferien la possibilitat d’entrar 
en contacte amb una experiència singular i rica, amb la natura com a tema des d’una perspectiva didàctica (Fig. 
IV:173). 

El projecte integral de mitjans del s. XIX, decidit a aprofitar les excel·lències associades al gran parc per a contribuir 
a l’enriquiment de l’oci a través de la promoció d’equipaments i activitats amb prestigi afegit, només va fer que 
abonar el camp per a que des de llavors es continués consolidant el paper singular del Bois de Boulogne com a 
principal garantia per al progressiu enaltiment del concepte i les expressions de l’oci capital metropolità.  En aquesta 
línia que hauria arribat als nostres dies, reforça l’argument de l’enaltiment de l’oci el fet que el grup empresarial 
LVMH, que reuneix sota una sola marca les principals firmes associades al luxe com ara Louis Vuitton, Loewe, 
Givenchy, Moët Chandon o Guerlain, hagi apostat per ubicar el seu projecte de centre d’art contemporani, presentat 
l’any 2006, promogut per Bernard Arnault i dissenyat per l’arquitecte nord-americà Frank O. Gehry, al cor del Bois de 
Boulogne. Una marca d’excel·lència busca arquitectura excel·lent per a significar-se, ubicant-se en un espai 
igualment excels per a fer de l’emplaçament la millor targeta de presentació (Fig. IV:174).  

 

Fig. IV:174 París, Bois de Boulogne. Imatge virtual del projecte de centre d'art contemporani. Gehry & Partners / Louis Vuitton. 
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L’edifici, amb 12.000 m2 de sostre aproximats i uns 46 metres d’altura, està format per una sèrie de volums de vidre 
que semblen interpretar la imatge dels núvols i es preveu que contingui exposicions dels productes de les diferents 
marques així com col·leccions de peces d’art que formen part del seu patrimoni. Durant el període de construcció, 
una plataforma ciutadana per a la salvaguarda del bosc va denunciar que la nova construcció superava l’altura dels 
arbres i envaïa un tros de via pública, arribant a parar les obres el febrer de 2011. Després que una sentència del 
Tribunal d’apel·lació del 24 d’abril del mateix any donés legitimitat al projecte es reprendrien les tasques per a que el 
museu de luxe pugui obrir les portes ben aviat. 

La mateixa plataforma ciutadana ja es va oposar a la invasió del bosc per a ampliar un altra complex exclusiu d’oci, 
el Stade Roland Garros, ampliació que va aconseguir esguerrar. Aquestes instal·lacions de tenis de referència 
mundial estan ubicades a tocar del bosc pel sud, van ser construïdes l’any 1928 en motiu de la defensa del títol de 
Copa Davis, abasten unes 8,5 ha. i consten de fins a 20 pistes, tres de les quals són aptes per a acollir competicions 
internacionals de la més alta categoria (Philippe Chartier 14.840 espectadors; Suzanne Lenglen 10.068 espectadors; 
Court1 3.800 espectadors), essent el torneig Roland Garros un dels quatre tornejos Grand Slam del circuit ATP i el 
principal del món sobre terra batuda.  

El símptoma que s’observa, doncs, és que els parcs centrals com el Bois de Boulogne aporten dosis de prestigi a la 
ciutat. Transmeten la idea que viure a la gran ciutat és un avantatge en tant que ofereix oportunitats úniques per a 
gaudir d’espais especialment equipats per a que s’hi desenvolupin les més dignes manifestacions de l’oci urbà a una 
gran metròpoli capital.  

A més de la seva ubicació en l’àrea occidental de 
París, de la dedicació personal del rei al projecte, de 
l’excel·lent tractament del detall o de la ubicació 
d’activitats exclusives i innovadores, el Bois de 
Boulogne compta amb un altra avantatge respecte el 
bosc anàleg a llevant: la bona connexió amb els 
jardins centrals de la ciutat a través de nous bulevards 
que parteixen de les portes del bosc. L’avinguda de 
Georges Mendel connectaria la porta de La Muette 
amb la plaça Trocadero i el seu jardí, i amb el Champ 
de Mars a través del pont d’Iléna. Va ser iniciativa de 
Napoleó III el traçat de la Avenue de l’Imperatrice 
(avui Avenue Foch), que va encarregar a l’arquitecte 
Hittorff abans que emprengués els treballs de París el 
Prefecte Haussmann, per a connectar la Porte 
Dauphine amb la Place de l’Etoile, permetent un 
accés al parc des del centre de la ciutat passant 
només a través de jardins i passejos densament 
plantats (Fig. IV:174). Avui, als luxosos edificis que 
donen front a aquesta avinguda hi ha els hotels de 
major categoria de la ciutat (alguns d’ells establert des 
de principis del segle XX), 152  i hi tenen la seva 
residència algunes personalitats de la vida pública 
mundial i aquells que atresoren algunes de les majors 
fortunes del món. 

Afegint atributs a aquesta accessibilitat especialment 
qualificada (mitjançant el passeig a través d’un 

                                                                    
152 Hi destaquen l’Hôtel de Breteuil, l’Hôtel Ephrussi de Rothschild, i l’Hôtel Blumenthal o de Montmorency. Alguns luxosos establiments històrics 
avui enderrocats són l’Hôtel de Paul Lebaudy, l’Hôtel de Yturbe, Palais Rose del Compte Boniface de Castellane, i el Palais de Thomas W. Evans 

Fig. IV:175 "Les vies noves del Segon Imperi" (Lavedan, 1975:417). 
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sistema continu que connecta els diversos jardins centrals) va actuar la construcció del nou anell ferroviari urbà, amb 
estació a les diverses portes a llevant del parc, i la inauguració en motiu de l’exposició universal de 1865 d’un servei 
de barca a través del Sena només a l’abast de la burgesia i el món elegant. 

En el cas del Bois de Boulogne, l’excel·lència no va sortir del tot cara. Haussmann havia previst mesures financeres, 
prenent l’exemple del que s’havia fet a Londres, que preveien recuperar part de les inversions necessàries per a les 
obres públiques de la ciutat amb la venta dels solars que es beneficiaven de la nova urbanització. Els costos 
d’aquestes, però, van resultar sovint majors del que s’esperava (Ferry, 1869).  

La nova xarxa viària es realitzaria mitjançant l’ús sistemàtic de l’expropiació forçosa, però en els parcs s’utilitzarien 
les plusvàlues del sòl per a la recuperació de la inversió un cop finalitzada l’obra. El prestigi del nou parc s’estenia a 
les seves vores i l’operació representava un valor afegit sobre els sòls que tindrien el parc central a prop de les 
futures i exclusives residències. El cost total de la remodelació del Bois de Boulogne va ser de 14,3 milions de 
francs, dels quals s’estima que 10,9 van ser recuperats amb la venta de solars confrontants i la concessió del 
hipòdrom de Longchamp (Chadwick, 1966:156).  

Al final, el desenvolupament de París des de mitjans del segle XIX fins a l’actualitat ha acabat per definir una 
excel·lència major al bosc de ponent, i això l’assenyala com a parc central de la ciutat. Queden pocs dubtes de que 
el Bois de Boulogne té un tarannà especial, que el situa amb rang preferent respecte el seu homòleg a llevant, per la 
seva posició, connexió i per la singularitat del seu equipament.  

“Els dos grans parcs, situats als extrems oposats de la ciutat de París, son igualment ben apropiats a la població que 
els freqüenta. L’un ben rastellat, ben pentinat, fent l’ullet tant a l’art com a la natura, és un marc meravellosament 
adaptat a aquesta població no menys ben pentinada, no menys artificial que, cada dia a la mateixa hora, hi passeja i 
s’hi esplaia. L’altre, més agrest, més obert, on els prats són més aviat herbes que es tallen dos cops l’any en lloc de 
tallar-la cada vuit dies, convé perfectament a la ruda i treballadora població que, en els seus escassos moments de 
temps lliure, hi va a respirar aire a ple pulmó” (De-Lasteyrie, 1861:146-147).  

Tot i que avui es vulgui considerar que mereixen la mateixa atenció els ciutadans d’una i altra banda de la ciutat, 
motius històrics variats han concentrat esforços en l’enriquiment exclusiu de les manifestacions de l’oci capital al 
Bois de Boulogne, i fan que aquest compti amb atributs avantatjosos per a ocupar un paper preeminent per sobre 
d’altres espais oberts de la metròpoli. 

 

 

4.2.1.8. Un element urbà clau de la metròpoli sostenible 

Els sentits i exigències que la gran ciutat ha dipositat sobre els espais oberts verds ha vist enriquit el seu ventall amb 
el pas de les generacions, incorporant successivament l’exemple de contribucions notables anteriors. Diverses 
d’aquestes incorporacions d’atributs a allò verd han acabant incidint en un camp del coneixement que pren cada dia 
major autonomia. Poc a poc els espais verds han acabat per considerar-se com a llocs d’oportunitat per a treballar a 
favor del desenvolupament sostenible de la gran ciutat, i en la seva conceptualització s’hi han abocat nocions 
provinents de les ciències ambientals. 

Tal vegada, entre els casos estudiats, trobaríem a Philadelphia el més antic antecedent d’una determinada noció de 
la sostenibilitat de la metròpoli aplicada a la constitució d’un gran parc central (cfr. IV.1.1.5).  Com en un acte 
d’intuïció sobre la rellevància que arribarien a prendre aquestes qüestions, la construcció del parc central 
s’associaria des del seu germen amb el manteniment d’espais naturalitzats per a una gestió racional i sostenible 
dels recursos. El paper actiu del parc sota aquesta perspectiva de la sostenibilitat s’ha anat enriquint i fent més 
complex des de llavors i fins avui.    
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També en el cas d’Amsterdam, entre la racionalitat dels 
termes amb els que es planteja la planificada 
construcció del parc central, es distingeixen atributs 
certament sostenibles. Per una banda, és una actitud 
que es podria prendre per sostenible l’expressa 
preocupació dels projectistes per igualar les terres 
extretes i les aportades per a la consecució dels 
sistemes d’aigua i de la topografia artificial. Així, 
l’elevació artificial que serveix per a prendre perspectiva 
del conjunt del parc o per a fer unes divertides baixades 
en trineu resulta de l’acumulació de les terres extretes 
per a obrir canals, rierols i llacs. Per una altra banda, el 
projecte del bosc és concebut com un procés en què el 
cicle vital d’una sèrie d’espècies serveix per a preparar 
el terreny i permetre l’arrelament d’unes altres que vagin 
consolidant un bosc autoregulat. 

Altres indicis de la capacitat del parc central per a 
esdevenir espai de referència de la metròpoli sostenible 
es poden trobar en el cas dels parcs de vora de 
Chicago, que van incorporar com a part de la seva 
constitució i responsabilitat algunes  instal·lacions per a 
la depuració d’aigües residuals de la ciutat abans de ser 
abocades al llac Michigan, o en la participació del 
Bosque de Chapultepec en la infraestructura hidràulica 
de la metròpoli amb la inclusió de les instal·lacions del 
Cárcamo  de Tlaloc, construïdes entre 1942 i 1952 per a 
rebre i emmagatzemar aigua procedent de la llacuna de 
Lerma per a l’abastament de la ciutat. 

Però potser són els casos més recents, des d’aquells 
constituïts durant les últimes dècades del s. XX fins als 
que s’estan bastint avuidia, els que més clarament 
exploten de manera sistemàtica el potencial de la 
constitució dels grans parcs per a la consecució d’espais 
sostenibles ecològicament, socialment i econòmicament. 

Una nova actitud tendent a consolidar un model de parc 
basat en el concepte de la sostenibilitat hauria sorgit als 
EEUU. a partir de la dècada de 1990 (cfr. II.4.2), segons 
un estudi dirigit per la sociòloga Galen Cranz (2004) que 
repassa els projectes publicats a mitjans especialitzats 
durant els últims temps. A Europa, tanmateix, podem 
trobar un símptoma d’aquesta tendència al projecte per 
al Parc de Sausset, projectat per Michel i Claire 
Corajoud el 1981 (Fig. IV:176). 

Es tracta d’un parc situat a la perifèria nord-est de París 
que abasta unes 200 ha. Amb poca vocació de parc 
central ateses la seva situació i l’escassesa d’activitats 
que ofereix, va ser construït sobre antics terrenys 

Fig. IV:176 Parc de Sausset, París. Planta il·lustrada d’Anna 
Horner. (Czerniak, 2007). 

 

Fig. IV:177 París, Parc de Sausset. Bosc de monocultiu. 
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agrícoles; sòls que temps enrere havien estat abastament cultivats i que, en el moment del projecte, resultaven sòls 
rics i fèrtils, majoritàriament buits d’activitat i bastant planers. 

La composició del parc, dividit en tres sectors a causa del pas d’una via de ferrocarril i la carretera que porta a 
l’estació situada al cor del mateix, situa unes àrees boscoses al sector nord, àrees amb caràcter de parc urbà que es 
combinen amb una zona pantanosa i un gran llac al sud-oest, mentre el sector sud-est acull horts, àrees de 
producció primària i un paisatge més feréstec (70 ha. de boscos, 110 ha. de prats, 5 ha. de llacs i 2 ha. de pantans). 
Així, els diferents elements de composició es disposen en una espècie de gradient de densitat de nord-oest a sud-
est: passa dels boscos més densos a la incorporació successiva i progressiva de prats i estores de gespa formals, 
fins a jardins. Es composa tot l’espai com una solució de diverses condicions espacials unificades en una sola 
experiència guiada a través de les circulacions i els sistemes d’aigua que flueixen des del riu cap als terrenys humits 
i el llac que hi ha a la part sud, i pel disseny del terreny que permet la continuïtat per sobre de la infraestructura. 

Les contribucions més rellevants d’aquest parc parisenc al disseny de paisatges sostenibles es concentren a les 
zones humides del sud-oest, i al sector de llevant. Resultava una novetat, en el seu moment, la utilització de pantans 
com a elements compositiu dels parcs amb valor paisatgístic, més si tenim en compte que diversos parcs centrals 
creats durant la segona meitat del segle XIX utilitzaven aquest tipus de terrenys baixos i inundables com a espais 
d’oportunitat que calia “sanejar” mitjançant la imposició de nous paisatges artificials inspirats en models de moda 
com el parc paisatgístic a l’anglesa. 

En aquest cas, els terrenys humits reben totes les aigües de la part de parc urbà que hi ha just al nord,153 serveixen 
per a la depuració natural d’aquestes abans de ser abocades al llac, més al sud. Les terres extretes per a la 
formació d’aquest llac van ser reubicades al propi parc per a modelar el terreny proper i propiciar una connexió 
suficient entre les parts a través d’un pont per sobre de la via del tren.  

El sector de llevant s’ofereix com una zona agrícola poc transformada i introdueix com a nou valor sostenible de 
l’espai lliure metropolità l’agricultura activa, amb la utilitat afegida de proporcionar un paisatge propi de les pràctiques 
agràries tradicionals franceses. Els prats restants es deixen sense intervenció i resulten terreny idoni per a la 
proliferació de matolls, flors silvestres, arbustos i arbres de tota mena que conformen un paisatge en què l’acció de 
l’home sembla esvair-se. 

Els boscos del nord, en canvi, prenen una forma molt humanitzada constituint-se com a blocs geomètrics de 
plantacions de monocultiu (Fig. IV:177). Les diferents unitats de bosc, formades cada una per exemplars d’una 
mateixa espècie, res tenen de natural. Semblen sol·licitar un règim de manteniment prou intens per tal d’evitar la 
intrusió d’altres espècies que puguin saltar d’un bloc a l’altre, però permeten una certa racionalització d’aquest 
manteniment apresa de les plantacions per a l’explotació controlada i sostenible de la fusta. 

Al final, el parc de Sausset venia a suggerir una nova manera d’afrontar la construcció de paisatges útils per a la 
metròpoli, reconeixent els valors ecològics de les zones humides, els valors socials i culturals dels paisatges de 
l’explotació agrícola i forestal, i el valor d’una convivència sostenible entre cultura i natura que pogués orientar 
l’enteniment de l’espai lliure de la metròpoli com a material de primer ordre per a afrontar el reptes mediambientals 
que tenim per davant.  

                                                                    
153 Una sèrie de camins lineals formen una graella de 100 x 100 m. i concentren el programa de recreació activa i espais de pícnic, alhora que 
serveix d’espai de connexió entre l’estació de ferrocarril i el barri de Aulnay-sous-bois, ocupat per blocs d’habitatge públic i habitat majoritàriament 
per població immigrant. 
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Un cas més recent que resulta igualment il·lustratiu de les 
problemàtiques que es plantegen en el disseny de la nova 
generació d’espais sostenibles és el parc de Fresh Kills, a 
Staten Island, Nova York. Abasta prop de 900 hectàrees 
de sòls en procés viu de definició, rodejats de territori urbà 
de densitat variable amb tipologies d’assentament i usos 
diversos. El projecte es basa en una idea de definició d’un 
procés ecològic complex i artificial que serveixi per a 
orientar el desenvolupament del lloc durant els propers 30 
anys, combinant les més modernes tècniques de 
restauració ecològica. 

El parc, un cop consolidat, haurà reciclat el major 
abocador d’escombraries del món. La seva topografia ha 
estat construïda amb el temps a partir de les deixalles 
dels 5 districtes de la ciutat, desplaçades fins allà dia rere 
dia, i de les runes del desaparegut World Trade Centre, 
en motiu de l’atemptat de l’onze de setembre de 2001. 
L’indret, doncs, estava molt degradat, i els seus sòls 
resultaven altament tòxics. La intervenció sobre una àrea 
d’aquestes característiques pot resultar exemplar per a 
molts altres terrenys similars que avui resten disponibles 
per a ser transformats en parcs a les metròpolis d’arreu, 
com ho pot resultar també la intervenció de Batlle i Roig 
Arquitectes a l’antic abocador de la Vall d’en Joan al 
Garraf, Barcelona (2003-2010), entre altres.154  

Així mateix, podem trobar aquesta actitud de reciclatge de 
sòls degradats per l’acció antròpica ja a la dècada de 
1950, al parc Slaski, un parc regional de la conurbació de 
Katowice, Polònia (4,6 milions d’habitants a l’àrea 
metropolitana). Les 600 ha. que avui presenten boscos i 
àrees verdes estaven cobertes de residus de l’extracció 
minera intensiva. Allà, però, els sòls contaminats van ser 
dragats i es van aportar 0,5 milions de m3 de terra fèrtil. 

I és que en l’acció de tapar no hi ha una actitud sostenible 
per ella sola, i cal que s’afronti el problema de fons com 
expressa Batlle (2011:90): “La recuperació dels abocadors 
o dels espais sotmesos a activitats extractives ofereix la 
possibilitat d’obtenir nous espais lliures... ...però no haurà 
solucionat el problema de fons: ¿què fem amb els 
residus?... ...la única estratègia possible per a afrontar la 
insuportable carrega dels residus és retornar-los, 
adequadament tractats, als cicles naturals i a la xarxa de 
processos industrials”. 

Les muntanyes de fems de Fresh Kills estan avui en 
procés de descomposició en components aprofitables, 

                                                                    
154 Un altre exemple anàleg i contemporani és el Byxbee Park, projectat per Hargreaves Associates (1992), que ha transformat l’antic abocador 
de la badia de San Francisco. 

Fig. IV:178 Nova York, Staten Island, Fresh Kills Park. Projecte 
de James Corner/Field Operations. Nou programa, camins, 
hàbitats, cobertures del sòl, aigua, impermeabilitzacions, xarxa 
d'extracció de metà, recollida i emmagatzematge d'aigua, fems i 
aiguamolls el 1948.  
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d’extracció del gas metà que produeixen i de recobriment amb diverses colònies naturals un cop separades per una 
làmina plàstica impermeable. L’abocador no és pas una massa inert, sinó que és viva i respira, és potencialment 
perillosa i cal respectar-la i tenir-ne cura, invertint la perspectiva del seu valor. 

La repressió del desordre propi de la natura que representa el model de parc pastoral resulta un paradigma 
inadequat per al correcte tractament de terrenys com el de Fresh Kills. No es tracta de camuflar el que hi havia 
mitjançant la implantació de paisatges pacificats, sinó de fer-los tornar a la vida. El parc pastoral buscava controlar el 
poder de la natura tot i amagant els mecanismes que feien possible l’artifici de la seva representació. Al nou model 
sostenible, els dispositius que permeten recuperar els valors ecològics del territori s’expressen obertament i formen 
part del caràcter del paisatge resultant. 

Però abans que fossin un abocador, els terrenys de Fresh Kills havien estat uns aiguamolls. Era costum utilitzar les 
zones humides per a acumular-hi deixalles atès que eren considerades àrees tòxiques i transmissores de malalties. 
Eren percebuts com a espais tan dolents o més que els propis abocadors, llocs indesitjables, i com a tal 
inaccessibles. Però amb el temps seria redescobert el seu valor. L’actitud favorable entorn la transformació 
d’aiguamolls en àrees naturals apreciades pels seus valors ecològics estrenaria una primera legislació específica als 
EEUU a partir de l’aprovació de la Wetlands Protection Act de 1981. 

La gran dimensió d’aquest nou parc el situa en disposició d’exercir un impacte rellevant en termes ecològics, 
especialment concentrat en la zona dels aiguamolls que formen part del seu contingut i que acullen una rica 
biodiversitat permanent i serveixen com a parada estacional en les rutes migratòries de determinades aus que 
travessen la costa est dels Estats Units. 

El projecte que va resultar guanyador en el concurs per al disseny del futur parc, obra de l’estudi de James Corner, 
Field Operations, treballa des del reconeixement del paradigma contemporani de l’ecologia del desequilibri, prenent 
en consideració la noció de l’entropia com a aspecte fonamental de la identitat dinàmica del paisatge post-industrial. 
El que és projecta no és una forma definitiva, sinó una pauta que ha d’orientar el procés de definició de l’espai, 
articulant estratègies híbrides en una matriu temporal, espacial, social i cultural en relació dinàmica. 

Es pretén introdir, així, el temps com a agent de la construcció del parc amb gran rellevància, i integrar el disseny 
físic de l’espai amb els processos geològics, hidrològics i biològics a múltiples escales, per a definir un procés obert 
amb potencial de canvi. Per exemple, s’estableixen successions d’espècies de flora que, deixant unes pas a les 
altres, inicien la construcció del futur paisatge.  

Entenent el paisatge com a medi reactiu, dinàmic i adaptable, es projecta un sistema evolutiu controlat de l’espai 
abans que una imatge definitiva, de manera que el resultat final es composi seguint el feedback ecològic i no tant en 
funció del control del dissenyador. La concepció de Fresh Kills parteix de la convicció que iniciant una sèrie de 
mecanismes imaginatius, ajudats per dispositius basats en la tecnologia més avançada, es pot iniciar un procés de 
transformació d’un lloc. 

El resultat pretès és la constitució d’una sèrie d’habitats diversos: salines, prats silvestres, boscos marins de roures, 
pinars sobre sols pobres, bosquets de bedolls... Plantant arbres a les cares nord-est dels munts d’escombraries per 
aprofitar la major quantitat de terres allà abocades i la protecció dels vents dominants del sud oest. A les parts 
baixes, es recullen les aigües de pluja que s’emmagatzemen per al reg. I als munts de fems, es drenen els 
compostos solubles, i s’estableix una xarxa de dispositius per a l’extracció del gasos. 

En definitiva, el projecte de Fresh Kills es conceptualitza com una estratègia a llarg termini, basada en els processos 
naturals, les pràctiques agrícoles o els cicles de vida de les plantes per a transformar un lloc altament degradat en el 
transcurs dels propers 30 anys. Una estratègia que pretén ser el més sostenibles possible, tractant i reciclant 
residus, reaprofitant aigua pluvial, deixant que els processos naturals siguin els que defineixin l’aspecte final del 
paisatge, i establint l’inici d’una certa diversitat d’hàbitats que donin oportunitats a l’establiment d’una rica 
biodiversitat. 



IV. Composició i conflicte del parc central de la metròpoli. 2.TROBALLES 

341 

Els parcs de Sausset i Fresh Kills no poden competir amb el caràcter central de Bois de Boulogne o Central Park, ni 
per posició geogràfica, ni per costums adquirides, ni per prestigi històric, però han mostrat vies fermes per avançar 
cap a la consolidació d’una actitud molt atenta al concepte de la sostenibilitat. Aquests camins poden filtrar-se, i de 
fet s’han filtrat, a la constitució d’alguns parcs centrals metropolitans d’última generació com poden ser el de Brasília 
i el de Dallas.  

El Parc Burle Marx de Brasília és un exemple de gran parc metropolità en procés de definició que pretén participar 
en el desenvolupament sostenible de la ciutat. Situat tocant a ponent de l’ala nord de la capital brasilera, el futur parc 
equipat d’unes 300 ha. va veure modificada el 2009 la qualificació urbanística dels terrenys que havia d’ocupar, 
passant de sòls de Parc Ecològic a la consideració de Parc d’Ús Múltiple. Això ha de permetre l’establiment d’un 
major nombre de dotacions per a l’oci col·lectiu sense comprometre, per aquest motiu, els valors ambientals i 
ecològics del lloc. De fet, una de les últimes incorporacions a la composició del parc és un sistema format per quatre 
llacs de retenció i laminació d’aigües que aporta a la resolució del drenatge pluvial de la regió. 

L’estudi preliminar per a la composició del futur parc central de Brasília va ser obra de l’oficina de Jaime Lerner. El 
projecte, disposa un eix central que travessa el parc longitudinalment i estructura les diverses instal·lacions per a 
l’oci i la recreació com ara el museu a l’aire lliure ubicat a la Plaza de Sombra, el Planetari Indígena, el Museu Vivo 
do Cerrado o el Jardins de Burle Marx. En la línia de la contemporània noció del parc sostenible, el projecte 
incorpora la ubicació de la futura Escola de Preservaçao Ambiental de Brasília i les edificacions que s’hi bastiran 
comptaran amb tecnologies per al reaprofitament d’aigua i recursos diversos per l’estalvi energètic mitjançant 
dispositiu com ara les cobertes vegetals, l’adequada orientació i l’ús de materials reciclats. 

La construcció d’un nou barri residencial a l’oest del parc farà que les avingudes de pluja baixin amb més intensitat a 
causa de la impermeabilitat de les futures àrees asfaltades. Per això s’ha previst la disposició del sistema de llacs, 
en què el major dels quatre abasta fins a 90 ha. i té una profunditat d’entre 50 i 70 cm. Aquestes làmines d’aigua han 
de servir per a reduir aquesta velocitat i evitar així l’erosió del sòl o la inundació eventual de les zones de llevant. 
Després de passar per aquests dispositius de laminació, l’aigua seguirà el seu curs cap al llac Paranoá a través de 
conductes soterrats. 

El projecte recent, en vies de desenvolupament, que a Dallas té per objecte una extensa àrea de les conques del 
Corredor del riu Trinity té des del seu germen l’objectiu estratègic de protegir i millorar la ribera i el seu entorn 
natural. Aquesta actitud ja s’havia utilitzat com a impuls sostingut per a engegar i fer créixer el parc Fairmount de 
Philadelphia. En el cas de Dallas, el plantejament del gran parc metropolità designa d’un sol cop una gran superfície 
formada pel curs proper al centre de la ciutat i les conques conegudes amb el nom de West Fork, i Elm Fork. En 
efecte, en aquestes àrees conflueixen dues valls, es bifurca, d’aquí l’ús del mot anglès fork per a definir els dos 
espais que hi ha als extrems oposats del curs més acanalat al seu pas proper a la ciutat més intensa( Fig. IV:179). 

L’extensió esplèndida designada inclou espais per al proveïment d’àrees de parc recreatiu (més o menys equipat), i 
la incorporació de les unitats geogràfiques associades definides pels sistemes i processos naturals, especialment 
per les àrees inundables. A la part més nítidament definida com a parc urbà es combinen necessitats de recreació 
tan passiva com activa. Hi ha repartits llacs, pistes per a jocs de pilota, centres culturals i altres diversions, ordenats 
al llarg de l’eix del riu al seu pas més proper a l’àrea de downtown. 

Entre les decisions incorporades al pla que aporten quelcom a la consolidació d’una actitud contemporània favorable 
als criteris de la sostenibilitat destaca la inclusió a l’àrea de protecció, sota una mateixa denominació com a Parc del 
corredor del riu Trinity, tots els sòls baixos que resulten inundables segons les previsions amb període de retorn de 
100 anys. L’adequació d’aquests sòls extensos ha de proporcionar protecció mediambiental estimable per a la regió, 
especialment pel que fa el control de les inundacions i la reducció dels danys provocats per l’evacuació de pluges 
torrencials. D’aquesta manera, el gran parc del Trinity de Dallas carrega amb responsabilitats mediambientals 
d’ample abast i es constitueix com a dispositiu per a la protecció de la ciutat d’algunes inclemències naturals.  
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En la base del disseny d’aquests dispositius hi ha, justament, el reconeixement de les maneres d’actuar de la natura 
i es pretén que, ajustant l’artifici als requeriments dels sistemes naturals (des-acanalant el riu per a alentir-ne el pas, 
fent que es retingui en llacs i zones humides, etc.), s’aconsegueixi una millor protecció de la gran ciutat enfront 
d’alguns eventuals desastres. S’hi veu una voluntat de retorn a les formes naturals com aquelles més segures, que 
resulten més sostenibles. Hi ha una actitud més inclinada cap al concepte de convivència sostenible amb el poder 
de la natura, que cap al control d’aquesta mitjançant la tècnica o l’enginy. 

A la vista del que ofereixen aquests casos moderns s’entreveuen símptomes d’aquesta tendència a la inclinació per 
la sostenibilitat, que no s’observa en el disseny del parcs centrals avui consolidats que van ser creats abans que 
aquests coneixements passessin a formar part del patrimoni cultural contemporani. Això no vol dir, però, que les 
lliçons que es poden extreure de l’observació d’aquests casos contemporanis, que sí els incorporen, no puguin ser 
preses en consideració per al manteniment, administració i transformació futura dels parcs centrals que, d’altra 
banda, poden aprofitar la seva gran dimensió i la dedicació d’aquesta a allò verd per a experimentar amb la 
implementació de tot tipus de tècniques, dispositius i estratègies sostenibles. 

 

 

 

Fig. IV:179 Dallas, Trinity River Corridor Comprehensive Land Use Plan, 2005. Parcs urbans i àrees inundables. 

 

Avui trobem alguns símptomes de la progressiva introducció d’aquestes ensenyances a parcs centrals arrelats. Hi és 
a la substitució d’espècies exòtiques, que requereixen règims de manteniment costosos, per altres més idònies a les 
condicions locals que es porta a terme a Central Park de Nova York. També en la seva planta de compostatge que 
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rep les restes vegetals de la poda i sega del mateix parc, o en la multitud de centres i iniciatives dedicades a la 
divulgació de les ciències ambientals que promocionen diversos dels casos estudiats (cfr. IV.2.2.2). La gestió 
comunitària assajada als parcs de Vancouver o Philadelphia, o el finançament mixt que troba a la Central Park 
Conservancy de Nova York el cas més destacat, són altres mesures destinades a fer més sostenible socialment i 
econòmica el manteniment dels parcs centrals. 

 

 

4.2.2. Troballes i aportacions per al progrés de la urbanística 

Hi ha en els parcs centrals camp d’exploració capaç d’aportar coneixement i innovacions rellevants per al progrés de 
la urbanística.  

Recerques sobre l’origen de l’urbanisme modern indiquen que aquest neix, com a disciplina d’origen tècnic i 
reformista social a parts iguales, quan els efectes quantitatius de les transformacions en curs a la ciutat industrial es 
fan prou evidents, i quan aquests efectes entren en conflicte entre sí, fent inevitable una intervenció reparadora 
(Benevolo, 1963:7). Normalment, la urbanística sempre va per darrere dels esdeveniments que hauria de controlar, 
però troba en l’anàlisi del conflicte vies de progrés. S’estableixen així, en els seus inicis, dos tipus d’estímuls per al 
progrés en la urbanística: determinades transformacions socials i econòmiques que provoquen desequilibris 
desafortunats; i les modificacions de la teoria política i social que prenen les transformacions anteriors com a 
obstacles que es poden eliminar a través d’accions i artificis reparadors. Les solucions que la disciplina ofereix a 
aquestes problemàtiques es van alineant en dues direccions diferents: cap al començament de bell nou que 
promouen pensadors utopistes; o vers la resolució de problemes detectables cada un per la seva banda sense una 
idea de conjunt, en la línia de la producció d’ordenances i codis de l’edificació. 

Tanmateix, no es poden negar els progressos de la urbanística que es produeixen gràcies a les aportacions 
individuals que, quan prenen un “accent original, produeixen un viu impacte en l’ambient contemporani” (Benevolo, 
1963:61). El mateix Benevolo presenta el cas de Robert Owen, al costat d’altres utopistes com el compte de Saint-
Simon o Charles Fourier, com a instigadors necessaris de l’inici d’una nova línia de pensament de la qual partirà, 
poc a poc, l’experiència urbanística moderna.  

Durant el segle XIX, Amèrica era considerada pels europeus un camp obert adient per a l’experimentació. A les 
ciutats consolidades europees, densament compactades, es feia difícil pensar en canvis, i la inèrcia de les 
construccions i dels drets del sòl adquirits dificultava qualsevol empresa col·lectiva. Amèrica estava per fer, en la 
incertesa del buit hi havia un estímul per a l’invent. L’espai obert, sense la inèrcia de les edificacions històriques, 
doncs, és també un camp ideal per a impulsar experiències i innovacions.  

L’entrada a la ciutat de nous descobriments, com va ser per exemple el cas del ferrocarril, l’electrificació, o el 
sanejament, promou canvis en l’enteniment d’aquesta i estimula el progrés de la urbanística per a donar resposta a 
noves sol·licitacions. De la mateixa manera, ja ben entrat el segle XX, el progrés de disciplines científiques com ara 
l’estadística, la sociologia o posteriorment l’ecologia, per exemple, tindrà un efecte notable en el pensament sobre la 
ciutat i en les tècniques i mecanismes a l’abast per al seu bon govern. També destaquen com a incentius del 
progrés de la urbanística alguns esdeveniments rellevants que actuen com a punt d’inflexió en la història de 
l’urbanisme modern, com ho és, segons Benevolo (1963), la revolució francesa de 1848.155 

Així, durant el segle XX, la urbanística assumiria la ciutat com “una construcció complicada, però interessant, que 
coordina les activitats i el mode de vida més variats d’una concentració d’homes” (Samoná, 1959:289). Tanmateix, la 
condició poc autònoma de la disciplina urbanística complicaria l’avenç ordenat en la creació de coneixement en tant 
                                                                    
155 Durant els primer 20 anys després d’aquesta data clau en la cultura i experiència política occidentals es realitzarien els primer treballs 
urbanístics de gran envergadura a les ciutats europees com ara els treballs d’Haussmann a París, d’Anspach a Brussel·les, el traçat del Ring de 
Viena o l’eixample de Barcelona. 
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que, segons el parer de Secchi (2000:51), “el progrés científic en un camp poc autònom i estructurat segueix camins 
força més difícils, obscurs i tortuosos que en altres camps amb connotacions oposades”  

Resulten enriquidores les observacions de Bernardo Secchi sobre el progrés de la urbanística: 

 “La història de la ciutat i la història de la urbanística són coses diferents, però com la ciutat la urbanística és el 
resultat d’un procés de selecció acumulativa. De tant en tant, quelcom es conserva i reutilitza en nous contexts, 
quelcom s’abandona, destrueix o falsifica, altres coses resulten com a producte ex novo, com una autèntica 
innovació... ....La urbanística és òbviament canviant al llarg del temps i continua progressant sense passar per 
revolucions científiques, ni seguint la trajectòria d’un progrés immediatament recognoscible. La seva història apareix 
més aviat com una successió d’una sèrie de punts de convergència de corrents oposades i tendències conflictives... 
...una història molt sofisticada i complexa que s’articula de manera diversa en diferents situacions locals, no està 
privada de la irrupció, de tant en tant, d’importants innovacions, però en la qual també per temps llarguíssims 
elements tècnic-econòmics, funcionals i simbòlics venen conjugats i declinats segons modalitats estables que 
evolucionen molt lentament, donant lloc a autèntiques tradicions ” (Secchi, 2000:63-76).  

De fet, bona part dels esforços en la urbanística moderna es van dedicar durant el segle XIX a una cada vegada 
més precisa definició formal i funcional dels elements constitutius de l’espai obert. Aportacions com les de 
Haussmann (1893), Olmsted, Cerdà (1867), Stübben (1890), entre altres, aniran esvaint la condició vaga de l’espai 
obert de la ciutat antiga a través d’una acurada classificació tipològica i morfològica. “Els resultats d’aquestes 
exploracions acabarien finalment codificades en l’elementarisme dels grans manuals de construcció de la ciutat” 
(Secchi, 2000).  

En els parcs centrals de les grans ciutats es detecten algunes troballes que contribueixen de manera singular al 
progrés de la disciplina urbanística en camps diversos. L’impuls de l’espai obert com a al·licient per a 
l’experimentació desfogada i per a la adició o superposició de noves iniciatives, la contribució que van poder fer 
personalitats “amb accent original”, o la incorporació de coneixements provinents d’altres ciències com la botànica, 
l’ecologia o la psicologia, han promogut descobertes valuoses per a la teoria de la ciutat i per a l’aplicació al seu 
projecte mentre la seva llarga història ha permès consolidar poc a poc certes arts esdevingudes tradició. En 
endavant s’exposaran algunes d’aquestes aportacions del parc central al progrés de la urbanística.  

 

 

4.2.2.1. L’especialització funcional del carrer 

Si s’hagués de destacar alguna troballa del parc central que hagi resultat influent per a la reflexió, projecte i 
transformació de la metròpoli moderna segur que ocuparia una posició destacada la descoberta de l’especialització 
funcional del carrer. I és que els parcs van ser els primers espais urbans en què es va assumir que no tots els 
carrers havien de servir per a tot, que era possible i a vegades desitjable separar-hi les funcions i dedicar algunes 
vies exclusivament a alguns mitjans de transport. 

Així, es pot observar com la naturalesa del conflicte d’utilitats que el parc central provoca ha estat el motiu per a la 
creació d’algunes innovacions en l’ús de l’espai urbà i en el domini de la seva habilitació funcional. N’és un exemple 
de singular rellevància el cas del parc central de Nova York i el seu sistema de vies i circulacions segregades que 
mai intersequen a nivell, i que es pot considerar una troballa original del projecte Greensward presentat a concurs 
obert per Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux. “Per primer cop a la història, quatre xarxes de trànsit van ser 
planificades per a funcionar simultàniament, i independentment” (Choay, 1969:23). 

Convocat després que un primer encàrrec de definició dels continguts interiors del parc a E. L. Viele resultés molt 
criticat per veus competents en la disciplina de l’art dels jardins, com ara W. C. Bryant o A. J. Downing, el concurs va 
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encoratjar 32 equips participants a presentar propostes.156 La proposta d’Olmsted i Vaux donava compliment als 
requisits del programa (cfr. IV.1.2.5), i afegia com a aportació original una especial atenció en la definició del parc 
com a espai d’evasió de la ciutat a través d’una frondosa plantació de les vores, absent a altres propostes 
concursants, i del seu singular esquema viari que dona llum a l’especialització funcional del carrer com a recurs.  

L’assumpció que els parcs es poguessin gaudir tot desplaçant-se en mitjans diversos, ara a peu, ara a cavall o en 
carrossa, és una idea que ja recullen diversos tractats teòrics del jardí paisatgístic com ara els de Whately (1770) o 
Hirschfeld (1777). A més, alguns parcs construïts anteriorment ja establien tipus de vies diferenciades, com feia per 
exemple el parc de Birkenhead, al centre de la ciutat bessona a Liverpool. Obra de Joseph Paxton oberta al públic 
des de 1847, Olmsted l’hauria visitat durant el seu viatge a Anglaterra l’any 1850 (Rybczynski, 1999:85), deixant-ne 
constància al seu llibre de viatges (Olmsted, 1852:63 i ss.). Tanmateix, el projecte d’Olmsted i Vaux per al Central 
Park de Nova York porta més enllà aquest argument de la separació de funcions, encavalcant els diversos sistemes, 
fent explícita la seva independència a les interseccions, i arribant a amagar uns recorreguts des del passeig a través 
dels altres. I és que resulta difícil, inclús per a qui s’entesta avui en fotografiar-la, arribar a copsar la relació amb els 
carrers travessers des de les sendes i espais habilitats per a vianants.  

Com diu la llegenda de la imatge (Fig. IV:180), “el valor d’aquesta separació rau, no tant en la seguretat dels 
vianants, i encara menys en la possibilitat d’agafar més velocitat o fluir sense entrebancs per part del mitjans rodats, 
sinó principalment en l’alliberament de distraccions i la dotació del major confort per a la gent que ha vingut al parc 
per a gaudir-lo”. Resulta un recurs que, en aquest cas, a més de resoldre conflictes de mobilitat com el que pogués 
ocasionar un eventual xoc fortuït entre un cavaller al trot i un grup de passejants, s’utilitza sàviament per a la 
configuració de l’espai i per a la multiplicació de les escenes pintoresques que el parc pot oferir, animant-les, a més, 
amb un ric assortiment de ponts de forma i material variats, dissenyats per l’arquitecte Jacob Wrey Mould. 

 

 

Fig. IV:180 Esquema que mostra el sistema de circulacions segregades a l’extrem sud del parc. Publicat per primera vegada a Kimball i 
Olmsted (1928). 
                                                                    
156 La posició i límits ja s’havien partionat al projecte encarregat a una comissió de “taxació i valoració”, formada per W. Kent, M. Ulshoeffer, L. 
Bradish, W. Brady i J. Towle, per a l’adquisició i separació dels terrenys (141 illes i més de 7.500 parcel·les) que s’haurien de dedicar a parc per 
ordre aprovada el 21 de Juliol de 1853, (Olmsted i Kimball, 1928:28). 
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Fig. IV:181 Nova York, Central Park. Especialització funcional de les vies. JF 
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El recurs pintoresc del ponts ja es contemplava als tractats més influents de l’art dels jardins des de finals del segle 
XVIII, com a mecanisme indicat per a salvar, sobretot, cursos d’aigua. “Els ponts i pontets són necessaris per a 
assegurar l’enllaç adequat entre diverses parts del jardí... ...i per a accentuar particulars efectes pictòrics o visuals” 
(Whately, 1770). Partint d’aquesta noció bàsica, Olmsted i Vaux van mostrar a Central Park que els ponts també 
podien utilitzar-se per a salvar vies d’altres itineraris, fent possible que els diferents mitjans de transport es creuessin 
sense entrar en conflicte. 

Avui, les vies travesseres de Central Park acullen eficaçment una quantitat de trànsit rodat per a la mobilitat urbana 
que resultava impensable en el moment de la seva construcció i, malgrat això, aquest tràfec intens resulta 
imperceptible des dels espais d’ús contemplatiu i recreatiu del parc. Les carrosses s’han vist substituïdes per 
ciclistes i patinadors, el cavalls per practicants de jòguing, mentre els senders per a vianants segueixen acollint l’ús 
pel qual van ser pensats. 

Amb aquest original esquema de xarxes de vies especialitzades s’extreu un rendiment triple d’un mateix espai. Es 
defineixen per aquest mètode, al menys, tres experiències estètiques diferents promogudes per tres itineraris 
especialitzats a través d’un mateix parc. Cada un d’ells, amb la seva pròpia velocitat, ofereix perspectives particulars 
i amaga els seus propis indrets especials. El recurs proposa entendre el parc, no tant com una única experiència de 
l’espai en la seva totalitat que els diversos usuaris experimenten amb un mitjà o un altre, sinó més aviat que cada un 
del mitjans disposa d’una pròpia i particular experiència d’un espai complex, construïda a través d’unes 
determinades seqüències d’imatges que el projectista pot composar. 

   

Fig. IV:182 Nova York. Central Park. Vistes d'alguns ponts que salven les interseccions de les diferents xarxes de vies. Foto JF. 

Si és realment certa l’afirmació de Choay que “per primera vegada a la història” es va implantar un sistema així, es 
tractaria realment d’una gran troballa per a la urbanística que s’ha vist incorporada amb força a la reflexió i projecte 
de la ciutat des de llavors. Així, Olmsted i Vaux, amb l’objectiu de definir un espai de descans de la intensitat urbana 
de Manhattan, haurien albirat un recurs espacial i funcional que després passaria a ser utilitzat en el projecte de la 
ciutat moderna en propostes de gran influència i difusió per a la disciplina urbanística des de Le Corbusier fins al 
Team X. 

El concepte de l’especialització funcional del carrer rebria encara una altra empenta de la ma d’Olmsted amb 
projectes com els de Brooklin, Buffalo o el sistema de parcs per a Boston. En aquest darrer, Olmsted proposa crear 
un itinerari continu des de l’antic Boston Common fins a un nou parc a crear a la perifèria, tot i enllaçant diversos 
espais d’oportunitat com ara fondalades, petits barrancs o unes propietats de la universitat ja aforestades, al llarg 
d’un afluent del riu Charles. A partir d’aquests primers projectes que combinaven el dissenys de jardins amb el traçat 
viari prendria força un nou concepte, el de les vies-parc, i es difondria abastament a tot el territori nord-americà i, des 
d’allà, s’estendria a sud-amèrica i arreu.  

A l’Aterro de Flamengo, a Rio de Janeiro, una via paisatgística de traçat exquisit és part fonamental del concepte de 
tot el parc. En aquest cas, el projecte no es limita a disposar un cert acompanyament verd per a una via bàsicament 
destinada al trànsit rodat que ofereixi la possibilitat d’un passeig a peu qualificat annex, com passa a molts exemples 
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de via-parc. Altrament, a Rio, la profusió i qualitat de l’acompanyament verd destaquen per sobre de l’itinerari rodat. 
No és una via que incorpora el verd i el passeig, sinó més aviat un parc allargassat que incorpora una via 
paisatgística com a part de la seva constitució. Tan és així, que en diumenges i dies de festa, l’autovia es talla al 
trànsit per a afavorir el passeig dels ciutadans de la metròpoli carioca.   

Segurament l’aportació més coneguda pel que fa a l’ús de l’especialització funcional del carrer com a base del 
projecte de la ciutat moderna és la de Le Corbusier, tant la primerenca reflexió de la ciutat del futur entesa com a un 
pla verd que suporta arquitectures i infraestructures construïdes sobre pilotis, com aquella versió més perfeccionada 
que arriba a enunciar en forma de “regla de les 7 velocitats” apta per a la seva aplicació. Efectivament, la regla va 
servir com a base per a planificar la nova capital de l’estat indi del Punjab, Chandigarh.  

La regla de les 7V, també està contemplada a la proposta del mateix Le Corbusier per al desenvolupament de 
Bogotá (1951). El seu Pla Pilot per a la capital colombiana va deixar, al menys, l’empremta de l’estructura viària 
sobre la que es construiria la metròpoli fins avui. Pel que fa a l’especialització funcional de les vies, alguns 
arquitectes locals ja havien aprofundit en el concepte amb bells projectes com ara l’Avinguda-parc de Las 
Américas,157 que portava des del centre cap al nou aeroport de Techo, amb clares influències de l’experiència de les 
parkways americanes que Olmsted hauria engegat amb el seu projecte a Brooklin. 

El Parc Central de la capital colombiana es va anar constituïnt com si a pesar de tot això, pels motius relacionats 
amb l’estructura de la propietat del sòl esmentats a IV.1.1.4. La malla de vies especialitzades definida pels primers 
plans moderns i ratificada en successius Plans Vials, malauradament massa orientada a satisfer les necessitats de 
mobilitat rodada, travessa el parc en dues direccions dividint-lo en porcions i el col·loca en una situació de 
compromís. S’ofereix així, bàsicament, accessibilitat en cotxe. Hom baixa del cotxe un cop a l’interior del parc. Se li 
ofereixen llavors dos grans espais, dues alternatives, una a cada costat de la via: cap a l’interior una gran peça de 
gespa tova, algunes agrupacions d’arbres i una gran làmina d’aigua; cap a l’exterior una o altra utilitat cultural, 
esportiva, recreativa o associativa. A Bogotá es forma, doncs, amb la troballa de l’especialització funcional del carrer 
aplicada a la gran ciutat una experiència de diferent èxit que la de Nova York, especialment pel que fa a la 
continuïtat i coherència dels sistemes geogràfics i les agrupacions de paisatge. En el cas de Nova York, 
l’experiència del paisatge no es veu mai dividida a causa del pas de vies internes, ni tan sòls perceptivament des de 
les pròpies vies com, efectivament, succeeix a Bogotá. 

Tan assumida està en la urbanística la troballa de l’especialització funcional del carrer que ha estat abastament 
assajada i ha passat per moments de crítica i de reflexió un cop analitzades les seves experiències amb perspectiva. 
Ben coneguts són el lúcid clam per un retorn al carrer de Jane Jacobs (Jacobs, 1961) o la incisiva crítica a la reflexió 
reduccionista del problemes urbans a que exposa Christopher Alexander a “La ciutat no és un arbre” (1965). El cert 
és que, a banda d’avenços importants i solucions molt satisfactòries, moltes experiències de l’especialització 
funcional del carrer i la segregació de tràfics han posat de manifest algunes mancances notables, especialment pel 
que fa al trencament de les continuïtats urbanes, i han passat per processos de discussió, desmantellament i 
posterior transformació. Després de dècades de planejament urbanístic racionalista que tendia a separar el 
problemes, els usos incompatibles o els trànsits incompatibles, avui hi ha una certa tendència a considerar la 
mescla, i fins i tot la “promiscuïtat”,158 com a propietats intrínsecament urbanes, desitjables i incorporables a la 
transformació i creixement de la ciutat contemporània. 

Potser de tot això, del que ha succeït després de la troballa que una certa especialització de les vies pot resultar un 
recurs molt útil alhora de configurar l’espai de la metròpoli, se’n pot decantar un aprenentatge que haurien deixat 
com a lliçó el mestre Van Eesteren i la seva sòcia en el projecte d’Amsterdamse Bos, Jacopa Mulder. Sense 
prendre-ho com un recurs estilístic que pogués aportar diversitat d’experiències estètiques, el projecte del parc 
central d’Amsterdam incorpora una xarxa de vies especialitzades per a diferents mitjans de transport, amb un 

                                                                    
157 Amb una secció aproximada de 100 metres d’amplada, es tracta d’una via ràpida que compta amb un parc lineal plantat d’escultures i 
passejos sinuosos entre els dos sentits de la circulació, amb disseny paisatgístic obra de Hoshino, 1948. 
158 Paraula que vam sentir sovint en els discursos del mestre M. Solà-Morales (2008:121).  
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objectiu més aviat pràctic com és aquell d’oferir el material i fermesa de la superfície més adient per a cada un d’ells. 
A part de vies obertes a tots els trànsits, hi ha camins destinats només als vianants, vies per a ciclistes i sendes de 
terra batuda per a muntar a cavall.  

Fins aquí res d’especial. La troballa es fa palesa en el moment en què aquestes vies diverses que han recorregut 
itineraris autònoms, i inclús un canal d’aigua, es reuneixen per a discórrer en paral·lel al llarg d’un bon tram de 
passeig plural, mixt, variat però ordenat. Al final, una secció ben endreçada, sense grans esforços constructius, evita 
el conflicte però permet el diàleg entre els diferents canals de comunicació i encara una eventual transgressió. En 
aquest cas, transgredir el sistema pot esdevenir una experiència ben plaent quan els vianants proven de trepitjar el 
sòl tou preparat per als cavalls, per exemple, o pot resultar d’allò més pràctica si, per exemple, un ciclista es troba 
amb un vianant conegut i decideix descavalcar per a continuar acompanyant el que va a peu tot xerrant. 

 

Fig. IV:183 Vista del passeig a Amsterdamse Bos en què discorren en paral·lel (d’esquerra a dreta) una senda de vianants, una per a 
anar a cavalls, una via ciclista i un canal de drenatge. Foto JF. 

 

 

4.2.2.2. La coexistència amb la riquesa de la biodiversitat 

Els grans parcs són, potser, els espais metropolitans que han ensenyat de manera més clara la possibilitat que a 
l’interior d’algunes de les aglomeracions urbanes més poblades del món s’hi pugui desenvolupar una rica 
biodiversitat en estat silvestre, que convisqui sense conflictes majors amb la frenètica activitat humana 
contemporània i que resulti una qualitat apreciable en aquest context d’artifici majúscul. 

La coexistència de l’home amb la biodiversitat, fenomen determinant per a la pròpia subsistència humana durant 
mil·lennis, no es va posar en qüestió fins que van aparèixer les ciutats. Durant segles, la cultura urbana va assimilar 
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el progrés de les urbs amb la substitució successiva i gradual dels entorns naturals i les espècies de fauna i flora 
que hi residien per l’artifici petri que vingués a aportar comoditats de tota mena a l’hàbitat de l’home urbà. 
Tanmateix, avui dia sembla fer-se forta la noció que la biodiversitat en els entorns urbans és un valor que és bo 
recuperar així i com promoure’n el seu coneixement entre la ciutadania. En aquest context de nova sensibilitat, els 
parcs urbans, i especialment els de major envergadura, es presenten com a llocs d’oportunitat per a l’establiment 
d’aquesta biodiversitat i com a espais adients per a esdevenir aula d’ensenyament in-situ dels processos ecològics. 

La presència d’animals entre les comunitats urbanes que formava part de la vida quotidiana a la ciutat preindustrial, 
als carrers i a l’interior de les cases, es veuria assenyalada com a causant d’un ambient insalubre que contribuïa, 
especialment a les urbs més populoses, a la proliferació de tot tipus de malalties infeccioses. Llavors, vivien a la 
ciutat cavalls i altres equins que s’utilitzaven per al transport, bestiar divers i aviram per a l’alimentació, porcs i paons 
eren utilitzats per a reciclar les deixalles orgàniques, i “els fems i els animals morts representaven simples molèsties 
que calia sospesar al costat dels beneficis que suposava compartir l’espai amb aquells que contribuïen al benestar 
de la ciutat” (Melosi, 2000:19). 

La utopia de la ciutat higiènica vindria a eliminar aquesta coexistència malsana entre homes i bèsties però, alhora, 
introduiria a la ciutat oasis verds per a la saludable respiració que haurien donat una oportunitat per a l’establiment 
de determinades colònies biodiverses. Si bé els animals mai més estarien mesclats entre la població en el gruix de 
la ciutat, s’anaven destinant espais acotats a la introducció dels valors de la natura a l’interior d’aquesta, tot i que 
pacificats i adaptats al confort del passeig i el descans dels urbanites, i anaven proliferant les mostres zoològiques 
com a divertiment urbà a les ciutats més destacades. 

No és pas de la biodiversitat catalogada i confinada a emulacions estanques d’habitats llunyans que representen els 
parcs zoològics del que es vol parlar aquí, si bé es cert que la relació del parc central amb el parc zoològic és prou 
estreta i es remunta, en ocasions, a l’origen d’ambdós. Els trobem associats a parcs i metròpolis tan diverses com 
són Adelaida, Bagdad, Berlín, Boston, Buenos Aires, Budapest, Ciutat de Mèxic, Dublín, Estocolm, Los Ángeles, 
Madrid, Nova York, París, Roma, San Francisco, Santiago de Xile, Toronto o València. El que es vol posar en valor 
aquí és la coexistència real de l’home amb bèsties lliures en igualtat de condicions, deixades anar en hàbitats que 
no li són hostils, ans al contrari, que afavoreixen la seva reproducció i consolidació. 

Aquesta ha estat la troballa d’alguns parcs centrals a l’interior de metròpolis que, amb la seva contínua expansió, 
han vist com els ambients naturals s’allunyen cada vegada més i més del ciutadà, posant-ne l’accés 
progressivament més lluny del seu abast. Al final, tant s’han allunyat els ambients naturals autèntics dels barris més 
cèntrics que la descoberta d’uns espais propicis a l’interior de la metròpoli en què els processos naturals i el 
funcionament ecològic del nostre món s’hi desenvolupa de manera plena resulta un valor estimable que guanya 
enters i mereix la seva promoció, no només com a indicadors d’una determinada salut i qualitat ambiental sinó 
també com a recurs pedagògic. I és que, al cap i a la fi, els parcs urbans poden ser tota la naturalesa que molts 
habitants de la metròpoli veuen i experimenten al llarg de la major part de la seva vida. 

És un exemple de l’estima per aquesta propietat del parc central la descoberta que guanya en popularitat en les 
últimes dècades d’un estrat silvestre, el “wilderness”, que sobreviu a l’interior del Central Park de Manhattan, 
confinat especialment a les zones boscoses més enrevessades del Ramble, al sector nord oest del parc, i que 
científics i artistes venen reivindicant recentment. Exitoses publicacions com ara The Ramble in Central Park: A 
Wilderness West of Fifth, del fotògraf Robert A. McCabe, venen a posar en valor l’existència d’aquest estrat silvestre 
a l’interior d’una de les ciutats amb major pressió humana a tot el món (McCabe, 2011).  

Potser un dels exemples que més crida l’atenció entre els parcs que ofereixen aquesta coexistència amb la fauna en 
llibertat és el Phoenix Park de Dublín atès que, allà, aquesta propietat és una de les més celebrades i 
característiques de totes quantes ofereix el parc.  

Els paratges que avui formen el parc central de la capital irlandesa  havien estat cedits, després de la conquesta 
normanda de Dublín al segle XII, pel primer baró de Castleknock a l’ordre dels cavallers de San Joan de Jerusalem, 
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els quals hi establiren una abadia. Amb la posterior confiscació de propietats monacals portada a terme per Enric 
VIII d’Anglaterra l’any 1537, aquelles terres passarien a mans de representants de la corona a Irlanda. Com molts 
dels boscos i prats de propietat reial en aquella època, els terrenys es van destinar a l’oci aristocràtic, conjunt 
d’activitats entre les quals la caça jugava un paper de primer ordre, i el governador a Dublín James Butler, durant el 
regnat de Carles II, va fer adaptar el parc a aquest entreteniment rodejant-lo amb una tanca i col·locant-hi faisans i 
cérvols salvatges. L’any 1747, Lord Chesterfield va obrir definitivament el parc per al gaudi de la gent de Dublín 
sense que per aquest motiu es fes fora els cèrvids. Des de llavors i fins avui hi han viscut lliurement i ofereixen una 
de les imatges més representatives i característiques d’aquell parc en què passejants a peu o en bicicleta gaudeixen 
de l’espai al seu costat i troben gust en la seva contemplació (Fig. IV:184). La còmoda existència de la colònia, que 
s’havia multiplicat fins als 800 exemplars cap a 2005, ha requerit posar un topall màxim d’individus que el parc pot 
suportar fixant-se en els 450 exemplars. Sigui com sigui, els cérvols representen avui un dels principals atractius del 
parc de la metròpoli irlandesa. 

 

Fig. IV:184 Cérvols en llibertat a Phoenix Park, Dublín. Font: “Vieu au Velo” blogspot.com. 

La introducció d’animals ruminants als grans parcs pot aportar el benefici de mantenir a ratlla l’herba dels prats, 
avantatge que s’explota, per exemple, a l’Amstedamse Bos mitjançant la introducció d’una espècie de bou d’origen 
escocès com a mecanisme per al manteniment natural dels prats verds més al sud del parc on pasturen lliurement. 
El concepte de l’auto-manteniment és molt present en la gestió del parc central d’Amsterdam on, entre altres 
pràctiques sostenibles, no es retiren els arbres caiguts a terra per així aprofitar els beneficis que proporcionen a 
l’habitat d’animals i altres plantes.    

Resulta també notable el valor de la biodiversitat present a Stanley Park, a Vancouver, on s’aprofiten les aptituds de 
la seva condició geogràfica aïllada i riberenca, juntament amb la seva dimensió considerable, per a donar aixopluc a 
espècies silvestres de tota mena i importància dins de l’ecosistema del parc. En aquest cas resulta fonamental la 
tasca que realitza la Stanley Park Ecology Society, tant pel que fa a l’estudi sostingut de la situació dels hàbitats 
mitjançant la recopilació de dades de referència sobre importants indicadors ambientals i del seguiment dels canvis 
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en la salut ecològica del parc, com pel que fa a la divulgació dels seus resultats i dels beneficis que la ciutadania pot 
treure d’aquesta particular coexistència amb la vida silvestre. La fauna present és ben variada segons els resultats 
publicats per aquesta societat: ratpenats, amfibis, peixos d’aigua dolça a les llacunes, nombroses espècies d'aus, 
com ara òlibes i mussols, àguiles calbes, grans agrons blaus, colibrís i unes 170 espècies més segons els seus 
recomptes. La societat també porta a terme una tasca important de detecció i eliminació d’espècies invasores. 
L’animal icona de Stanley Park és el coiot, pel qual es treballa en tasques de conservació i monitoratge, sense 
oblidar el treball de l’associació com a mitjancera en casos de conflicte entre la fauna salvatge i els usos urbans, o 
altres programes que es porten a terme mitjançant l’ajuda de voluntaris, com ara l’organització d’excursions de 
reconeixement o tallers i cursos formatius en matèries ambientals per a infants i joves. 

També es veu afavorida per les singulars condicions geogràfiques del parc, i especialment per la seva condició 
riberenca, la important colònia de xoriguers i falcons pelegrins que trobem establerta a la zona més meridional del 
penya-segat del Morrot, a tocar del cementiri de Montjuïc, tal i com indica l’estudi de la diversitat mediambiental a la 
muntanya realitzat per la biòloga Laia Capdevila que acompanya el estudis informatius del Pla d’usos del parc de 
Montjuïc (Duot-UPC i DOM arquitectes, 2007). Així, a una ciutat compacta i densa com Barcelona la reserva del 
parc dóna peu a que s’hi puguin establir i reproduir aus salvatges normalment associades a entorns naturals de 
certa qualitat.  

La gran dimensió del parc central, i la profunditat que en alguns casos prenen les seves àrees boscoses, és un 
atribut clarament favorable per a aquesta coexistència de la ciutat amb la flora i fauna silvestre, i promou programes 
específics que pretenen conservar-la i potenciar-ne els seus beneficis. És un exemple de com la profunditat dels 
grans parcs promociona l’existència d’ecosistemes de riquesa singular al seu interior, la zona de regeneració forestal 
i reserva ornitològica de l’Encinar de San Pedro, que ocupa 90 de les 1.700 hectàrees que abasta la Casa de 
Campo madrilenya (Fig. IV:185). L’accés restringit en aquesta àrea remota a l’interior de la gran superfície del parc, 
que concentra l’equipament urbà a les seves vores, només és permès en visites organitzades pel Centre 
d’Interpretació de la Casa de Campo i això garanteix la tranquil·la vida d’espècies animals que resulten ben insòlites 
a l’interior d’una gran ciutat com és Madrid. Durant les visites es poden veure o seguir el rastre de mamífers menors 
com ara esquirols rojos, conills i llebres, rèptils com ara colobres, aus com ara garses, cigonyes, perdius o el mussol 
reial, i fins i tot s’hi han vist algunes guineus. A més, la institució porta a terme una tasca activa en la cura i cria per a 
la reintroducció de diverses espècies en centres específics situats a l’alzinar com són el Centre de Divulgació de 
Lepidòpters (papallones), el Centre de Divulgació d’Insectes, el Centre de Recuperació de la Cigonya Blanca, el 
Centre d’Avifauna, o el Centre de Cria de l’Esquirol roig. 

Centres i iniciatives d’aquest tipus, com les que s’han exposat de Vancouver o Madrid, es poden trobar amb 
institució i objectius similars a altres parcs centrals del món. Són diversos els casos que compten amb algun tipus o 
altre de centre d’interpretació de la natura en què s’exposa amb orgull el catàleg de fauna i flora que hi ha establerta 
al parc, i en què es porten a terme altres iniciatives d’educació ambiental. Sense anar més lluny, trobem un cas 
semblant a Lisboa, al Parque Florestal de Monsanto, que compta també amb un centre d’interpretació dedicat en 
bona part a l’educació ambiental. Disposa d’una àrea vallada i d’accés restringit que en diuen Espaço biodiversidade 
i d’un Centre de recuperació d’animals silvestres. I és que el parc de la capital portuguesa resulta ser un refugi ideal 
per a les espècies que tenen dificultats per a sobreviure entre l’activitat humana, és el lloc preferit per a la 
reproducció d’aquelles bèsties més avesades a viure a la ciutat, així i com és apreciat com a lloc de repòs i 
alimentació per nombroses espècies migratòries. Als catàlegs de Monsanto s’hi recullen una seixantena d’espècies 
d’aus, una desena de mamífers i prop de setanta espècies arbòries segons divulga el propi centre d’interpretació. 

A les grans ciutats s’hi troba sovint una biodiversitat alterada, amb una diversitat d’espècies vegetals exagerada 
promoguda per la jardineria urbana i una molt disminuïda biodiversitat animal, reduïda a espècies antropòfiles que 
s’aprofiten de l’activitat humana com ara rates, gavines, gorrions i determinats insectes, altres animals semi-
domèstics que s’han adaptat a la vida en llibertat a la ciutat com ara coloms i gats, algunes espècies exòtiques 
importades i altres paràsits que han vingut acompanyant les plantes importades d’arreu. Els grans parcs ofereixen 
una possibilitat immillorable per a l’establiment de colònies autòctones, però encara hi són molt presents les 
especies vegetals al·lòctones d’arreu, valorades per les seves aptituds paisatgístiques.  



IV. Composició i conflicte del parc central de la metròpoli. 2.TROBALLES 

353 

 

Fig. IV:185 Madrid, Casa de Campo. Fragment de plànol informatiu en què es pot veure la delimitació aproximada de l'Encinar de San 
Pedro a l’extrem superior esquerra. 

Si bé trobem casos molt respectuosos amb les espècies que serien pròpies del lloc, com ara Amsterdam o Ciutat de 
Mèxic, per exemple, o fins i tot altres parcs en què els boscos ja eren presents en estat natural en el moment de 
designar el lloc com a parc, com per exemple a Vancouver o Berlín, els excessos de l’horticultura han traslladat a 
latituds molt diverses arbustos i arbres forans que acaben per crear ecosistemes alterats a l’interior del gran parc. 
L’exemple més destacat en aquest sentit és, potser, el Golden Gate Park de San Francisco, on va convertir-se una 
àrea dunar prop de la platja en un artifici boscós que importava la imatge idealitzada del camp britànic amb la 
introducció d’espècies importades d’arreu.  

Els problemes de la introducció de flora al·lòctona són tan variats i imprevisibles com ara la necessitat de major 
quantitat de recursos, especialment aigua, fertilitzants i plaguicides, el manteniment més laboriós o la incorporació 
de paràsits també al·lòctons que en hàbitats impropis en què no troben depredadors poden competir amb els propis  
del lloc o resultar catastròfics per a la flora autòctona. Altres exemples de parcs, però, miren avui de corregir alguns 
errors del passat, implantant aquesta nova sensibilitat ecològica que posa en valor la sostenibilitat dels ecosistemes 
equilibrats i adaptats a les característiques físiques i climàtiques del lloc. Aquest és, per exemple, el cas del Central 
Park de Nova York, on hi ha engegada des de fa una dècada una campanya de substitució de les espècies 
exòtiques que s’hi van plantar en el moment de la seva construcció, forçada en certa manera per la mort prematura 
dels exemplars menys adaptables. 

Així, aquesta possibilitat de coexistir, en mig d’una gran metròpoli, amb una biodiversitat rica que ofereix el parc 
central converteix aquests espais en autèntiques aules per al coneixement del funcionament ecològic del món. “No 
és un parc urbà el millor lloc per a entendre com funciona la natura, però és el medi més semblant que té a ma 
l’urbanita mitjà” (Domènech-Ros, 2011:109). Des del pas de les estacions fins als mecanismes ecològics que 
regeixen la vida dels ecosistemes naturals es poden percebre, entendre i aprendre als parcs com a cap altre lloc a la 
ciutat.  
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Aquest aprenentatge que pot oferir el parc central no es limita només al contacte amb la flora i fauna silvestres, sinó 
que dóna la possibilitat d’entrar en contacte amb aquells animals que, com s’ha exposat anteriorment, van ser 
apartats de la vida a les ciutats durant l’era industrial. Avui, molts infants de la metròpoli no han vist mai d’on surten 
els ous que es guarden a la nevera de casa, o no tenen l’oportunitat de veure i tocar el bestiar que els serveix com a 
aliment. Ensenyar a les noves generacions urbanes la fauna domèstica que serveix de base per a la seva 
subsistència és una responsabilitat que les grans metròpolis miren d’exercir en la mesura que els és possible.   

Alguns parcs centrals ofereixen al seu interior espais per a aquest aprenentatge on els infants poden entrar en 
contacte amb els animals de granja. És un exemple d’aquest tipus d’instal·lacions la que hi ha al bell mig de 
l’Amsterdamse Bos i que gaudeix de gran acceptació entre les famílies d’Amsterdam que s’hi atansen els caps de 
setmana. Allà, gallines, porcs, vedells i anyells estan a l’abast per a ser cuidats i alimentats pels nens que els visiten 
(Fig. IV:186). Hi ha màquines dispensadores que, a canvi d’una moneda, ofereixen biberons per als cabrits, racions 
de gra i pinso per a l’aviram i el bestiar, i fins i tot raspalls per a que els nens puguin gaudir pentinant els animalons. 
Resulta una experiència d’allò més enriquidora per als més joves, als quals es veu gaudir del contacte amb els 
animals que la vida a la metròpoli els ha posat tan lluny del seu abast. Per unes hora es senten com grangers, i 
segur que molts d’ells tornen a casa dient que, de grans, es volen dedicar a aquesta feina. Sigui com sigui, resulta 
clar que és millor que coneguin l’existència d’aquests animals i experimentin el contacte amb ells, abans que no 
segueixin pensant que la vedella és allò que hi ha posat en safates als frigorífics dels grans supermercats. 

  

 

 

 

Fig. IV:186 Amsterdam, Amsterdamse Bos. Infants gaudint del contacte amb els animals de granja. Foto JF. 
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4.2.2.3. El contacte educatiu amb la memòria 

En ocasions, el parc central resulta un espai que conté vestigis de records històrics i que activa la memòria 
col·lectiva. Alguns grans parcs ofereixen a la ciutadania un contacte amb la memòria del seu passat com a grup, 
record d’episodis més recents i d’altres de ben pretèrits, que es troben en forma de vestigis històrics amb presència 
física, de restes arqueològiques o amb altres formats més intangibles, que evoquen des de motius més aviat 
quotidians fins a d’altres de gran rellevància per a la societat en el seu conjunt. 

Cal tenir present la notable rellevància de l’espai en la construcció del que anomenem memòria col·lectiva, com 
venia a argumentar el sociòleg francès Maurice Hawlbachs a la seva obra sobre la qüestió. La memòria col·lectiva 
romandria estretament lligada a l’espai i no hi hauria memòria que no es desenvolupi en un marc espacial. “Els llocs 
contribueixen a l’estabilitat d’allò material; és quan es fixa al lloc, ubicat dins els seus límits i adaptat a les seves 
condicions, quan el pensament col·lectiu d’un grup s’estabilitza més fàcilment i esdevé durador”. L’espai, doncs, 
ancora i assegura la continuïtat de la memòria en tant que “ens dona la il·lusió de que res ha canviat amb el temps, i 
que podem descobrir el passat en el present” (Hawlbachs, 1950). 

Així, als parcs centrals arreu del món podem trobar-hi exemples ben diversos d’aquesta capacitat de l’espai per a 
assegurar i transmetre el record del passat col·lectiu. En alguns d’ells aquesta capacitat resulta un dels seus valors 
més destacats que el projecten com a espai de rellevància capital a la metròpoli. 

És un exemple destacat, pel que fa a aquesta propietat del parc central, el cas de Ciutat de Mèxic, on la construcció 
de la ciutat colonial va emmascarar qualsevol vestigi de l’assentament prehispànic i on el bosc resulta avui un dels 
pocs espais de la capital que roman més o menys inalterat. Així, s’hi han conservat i pogut recuperar diversos 
vestigis de les tribus indígenes que van poblar la vall de Mèxic, i el seu paper rellevant també pel que fa a la història 
més recent fa del parc un espai de memòria de tots els temps. 

 

 

Fig. IV:187 Desfilada del President cap al castell de Chapultepec. Font: Flickr_Gobierno Federal. Foto: Ariel Gutiérrez. 
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És ben insòlita aquesta imatge, presa el 9 de febrer de 2012 als paratges del Bosque de Chapultepec que 
condueixen cap al castell que hi ha al cim, al parc central de la capital mexicana (Fig. IV:187). Retrata al llavors 
president de la república Felipe Calderón Hinojosa desfilant a lloms d’un magnífic cavall blanc, flanquejat per una 
guàrdia muntada vestida de gala, en motiu de la Cerimònia Commemorativa del XCIX Aniversari de la “Marcha de la 
Lealtad” que es celebra anualment i que ve a recordar l’aixecament militar que va prendre el Palau Nacional el 1913. 
Així, Chapultepec resulta un espai de record i remembrança de fets històrics que es commemoren any rere any. 

L’arrelament històric del bosc, reforçat per la seva condició geogràfica com a elevació més alta del centre de la Vall 
de Mèxic que dominava l’antiga llacuna de Texcoco, ha estat garantia de la seva referència singular al territori al 
llarg del temps, bé com a lloc de defensa, lloc sagrat, observatori o lloc d’oci de la ciutat des d’abans que aquesta 
fos tal. I és que l’indret ja va atreure assentaments indígenes tres mil anys enrere que venien a aprofitar la puresa de 
les aigües que hi brollaven i la diversitat d’animals que s’hi abeuraven. Des d’abans de la colonització i fins al segle 
XIX, d’aquests indret es va treure l’aigua per a tota la ciutat de Tenochtitlan, que hi arribava a través d’un aqüeducte, 
i els Mexicas ja hi havien construït jardins, palaus i banys per al gaudi de l’emperador cap a 1440 (Jellicoe,1987).  

Tal és l'entitat del bosc que el trobem representat significativament en els diversos documents gràfics històrics, ara 
pictogràfics ara cartogràfics, més antics de què es disposa. Entre ells destaca el document conegut com a Mapa de 
Sigüenza, dissenyat precisament per a registrar simultàniament esdeveniments històrics i els espais en que van tenir 
lloc, com ara la derrota dels Mexicas a Chapultepec, que ocupa l’espai més destacat del conjunt. La relació dels 
esdeveniments amb els llocs que en van ser escenari resulta un mecanisme que n’assegura el seu record i la 
presència en la memòria, i en aquest cas queda estampada aquesta relació en un document gràfic. 

D’una o altra manera, el bosc de Chapultepec és un lloc que conserva vells records de la història del territori de la 
vall de Mèxic que arriben a tenir presència física en forma de runes prehispanes. Ha vist formar-se la ciutat als seus 
peus des d’una atalaia privilegiada. Avui, en aquest punt privilegiat tot tipus d’aquests testimonis i altres més recents 
es guarden al Castell, convertit en Museu Nacional d’Història.  

I justament és cap allà, cap al castell, que es dirigeix la colcada de la imatge, a trot suau, per donar temps a gaudir 
de l'itinerari a través del bosc i sabent que aquesta vegada, a dalt, la batalla està guanyada. Cavalquen tot 
rememorant accions passades, resseguint-les en l’espai, com feia el Mapa de Sigüenza. Avui, al pati del castell la 
marxa de cavallers lleials al president no hi trobarà restes de la batalla, ni cap aixecament militar ha esdevingut. 
Paradoxalment, alguns mitjans crítics publiquen el mateix dia una enquesta que mostra com, avui, la ciutadania sent 
com a més lleial l’exèrcit que la classe política. Potser per això el president no dubta en muntar un cavall blanc i 
tornar a pujar al castell, per a recordar qui és l’escollit, qui ha de cuidar els interessos de la ciutadania, o al menys, 
qui representa que ho fa.  

La troballa del Bosc de Chapultepec, més enllà de l’equipament per a l’oci metropolità que inclou varis museus, 
teatres, auditoris, el zoològic, llacs artificials o fonts naturals, és la capacitat del seu espai per a evocar temps 
passats, capacitat en la qual destaca abastament per sobre d’altres espais de la gran ciutat. Vet aquí, en mig d’un 
bosc, s’activa la relació de la ciutadania amb la memòria històrica. 

El paper del bosc com a espai de memòria és reconegut i explotat en l’actualitat. De fet una de les més recents 
incorporacions al parc treu rendiment d’aquesta propietat i dedica una moderna instal·lació a la memòria de les 
víctimes de la violència als carrers de la metròpoli. El recentment inaugurat Memorial de las Víctimas de la Violencia 
en México, obra de l’estudi Gaeta-Springall, ha urbanitzat una llenca de sòl d’unes 3 hectàrees i plantat un bosc de 
planxes metàl·liques que contenen frases de personatges celebres entorn conceptes com la violència, la mort o el 
dol, alhora que permeten la participació de la ciutadania que hi deixa missatges de dol i record a familiars i amics 
desapareguts en tràgiques circumstàncies. 
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Fig. IV:188 Mèxic D.F., Bosque de Chapultepec. Memorial de les víctimes de la violència. Font: Gaeta-Springall arq. Fotos: Sandra 
Pereznieto. 

Un altre exemple de gran rellevància per a mostrar la troballa del contacte educatiu amb la memòria el trobem a la 
capital xinesa on s’ha convertit, després de 5 segles de funcionament, l’antic complex del poder imperial en un espai 
ciutadà obert al públic al centre de la metròpoli, amb característiques i valor únics al món i amb un capital històric de 
gran rellevància a nivell global. Mai hauria imaginat, sis-cents anys enrere, el jove emperador Zhu Di, ni els vint-i-
quatre emperadors que hi viurien després d’ell, que el recinte imperial que feia construir a Pequín (1406-1421) seria 
avui envaït diàriament per masses de turistes a la recerca de contacte educatiu amb la memòria del país (Fig. 
IV:189).  

Els espais de la Ciutat Prohibida representen un llegat històric d’extraordinària condició i el passeig a través de patis 
i palaus patrocina el descobriment d’un atractiu de referència per a la memòria històrica, no només dels 11 milions 
de residents a la metròpoli, sinó també per a més de mil tres-cents milions de Xinesos. Avui, als antics “espais 
prohibits” hi proliferen imatges de masses de ciutadans i turistes decidits a resultar impressionats per la grandesa de 
l’antic centre polític de l’imperi.  

Vàries dècades i més d’un milió de treballadors van ser necessaris per aixecar un colós complex de 90 ha. vedades 
a la ciutadania. Un espai excloent al centre d’una ciutat obedientment bastida al seu voltant, en forma de successius 
rectangles concèntrics orientats amb un ordre radical segons l’eix nord-sud que defineix l’espai imperial, va 
romandre ocult al ciutadà fins que va abdicar l’últim emperador Puyi.  

Amb aquest encara reclòs a la Ciutat Prohibida, la Ciutat Interior  i els jardins que la flanquegen pel nord i el sud van 
ser oberts entre 1924 i 1925. Naixia de sobte una nova qualitat excepcional per a la ciutat de Pequín, un nou espai 
ciutadà i encara un nou paisatge, tots ells desconeguts fins llavors. Les imatges que podem contemplar-hi 
actualment res tenen a veure amb aquelles que el recinte devia oferir en temps en què funcionava tal i com s’havia 
pensat que ho fes, i que hem vist recreades al cinema.  

Veure la Ciutat Prohibida contemporània oberta a les masses descobreix que el sentit, utilitat i qualitats de l’espai a 
la metròpoli no és quelcom immutable, per molt “poderosos” que siguin els motius que els expliquin en el seu 
moment. El pas del temps pot guardar un tomb que atorgui nous sentits a l’espai, fins i tot sense canviar-ne la forma. 
I algunes vegades, les afortunades, aquestes derives poden significar un enriquiment de la vida ciutadana i una 
millora qualitativa del capital urbà i metropolità. En el cas de Pequín, la ciutadania ha descobert un contacte vigorós 
amb elements de la cultura d’un poble que les generacions anteriors no van poder experimentar. 
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Fig. IV:189 Pequín, Ciutat Prohibida. Visitants del Museu de Palau trepitgen antics llocs prohibits. Font: Flickr_Hadi Ishak. 

 

 

 

 

Fig. IV:190 Washington D.C., National Mall. Vista dels memorials a G. Washington, A. Lincoln, T. Jefferson, i als combatents al Vietnam. 



IV. Composició i conflicte del parc central de la metròpoli. 2.TROBALLES 

359 

També s’activa especialment la memòria al parc central de Washington, on es poden trobar multitud de conjunts 
arquitectònics i escultòrics dedicats al record de personatges i episodis de referència en la història dels Estats Units 
d’Amèrica. Els més rellevants són els memorials dedicats a antics presidents de la unió, destacant especialment els 
construïts en record d’Abraham Lincoln i de Thomas Jefferson, o el gran obelisc dedicat a George Washington (Fig. 
IV:190). És més modest el conjunt escultòric dedicat a Franklin Delano Roosvelt. També hi ha lloc per al record als 
combatents en diverses guerres com ara el memorial dedicat als veterans de la guerra de Corea, als combatents al 
Vietnam, o a la Segona guerra mundial. La vida d’altres il·lustres personatges també es recorda al Mall, des d’herois 
nacionals com John Ericsson o John Paul Jones, fins a científics destacats com Albert Einstein, passant per homes 
implicats en l’avenç dels drets civils com ara George Mason o Martin Luther King Jr.  

Així, entre altres atributs, el parc central de la capital federal dels Estats Units serveix com a espai d’excel·lent 
condició per a activar la memòria col·lectiva i dedica espais i construccions variades al record de personatges i 
successos rellevants per a la societat nord-americana. 

També al parc central de Berlín s’hi poden contemplar diversos monuments que venen a recordar alguns episodis 
rellevants de la història del país, des de la columna Siegessaule, que commemora diverses campanyes militars de 
l’antiga Prússia, la porta de Brandenburg, i fins al modern memorial a les víctimes de l’holocaust bastit a la vora del 
parc entre 2004 i 2005 dissenyat per Peter Eisenman i Buro Happold. Com al Hyde Park de Londres es poden 
contemplar un espai dedicat a la princesa Diana de Gales, un memorial al Princep Albert, i un memorial a 
l’holocaust.  

 

 

 

 

 

Fig. IV:191 Philadelphia, Fairmount Park. Strawberry Mansion, una de les cases colonials que integren el conjunt de memòria dels tipus 
arquitectònics i el mode de vida dels primers pobladors de la ciutat. Foto JF. 
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Ciutats com ara Philadelphia, amb una història més 
curta, també compten amb elements de memòria al 
seu parc central. I és que Fairmount Park compta 
orgullós amb un variat repertori de vil·les colonials 
entre el seu capital, conservades com a mostra del 
mode de vida dels primers colons. La majoria 
d’elles, els terrenys de les quals va ser reunit per a 
formar el parc, han estat mantingudes amb 
l’objectiu de conservar i difondre l’arquitectura del 
passat i resten obertes als visitants. Les de Lemon 
Hill, Mt. Pleasant, Woodford i Strawberry Mansion a 
la riba est (Fig. IV:191), i la Sweetbriar a la oest, 
són possiblement les més interessants i han estat 
curosament restaurades i moblades. Algunes altres 
han estat adaptades a altres usos col·lectius, com 
ara la Belmont Mansion convertida en restaurant, o 
la Chaumonix adaptada com a alberg per a joves 
(Wurman, 1972:60). Així, Fairmount Park proposa 
una experiència de contacte amb la memòria 
col·lectiva a través del manteniment dels espais 
domèstics dels primers pobladors, mostrant no 
només el seu aspecte exterior sinó també 
l’equipament interior que permet reconèixer-hi el 
seu mode de vida.  

Aquest de Philadelphia és un cas de conservació 
de restes de la història recent, però com hem vist 
en el cas del Bosque de Chapultepec, alguns grans 
parcs amb arrelament històric profund proporcionen 
una possibilitat de contacte amb la memòria que 
arriba a èpoques prehistòriques a través de vestigis 
arqueològics. Als Parklands d’Adelaide, per 
exemple, s’hi troben la majoria d’enclavaments amb 
significat cultural aborigen de tot el territori 
metropolità, com ara els llocs dels assentaments 
nadius previs la colonització, o altres indrets on van 
romandre acampats mentre s’anava consolidant 
l’establiment de la colònia.  

A Barcelona, Montjuïc també compta amb 
jaciments arqueològics i altres actius rellevants en 
la definició de la història de la ciutat que van des de 
l’època paleolítica, com en el cas de taller de jaspi 
del Morrot, fins a temps més recents com la 
fortalesa del cim. La sitja de l’edat de bronze sota la 
Satàlia, les sitges i el poblat ibèrics del l’antic port 
de Barkeno, les pedreres, jaciments, tombes i 
vil·les de l’època romana, les restes de l’antic 
castell del port o la necròpolis jueva, són alguns 
dels punts notables al plànol arqueològic de la 
muntanya. Aquests jaciments de Montjuïc 

Fig. IV:192 Emplaçaments amb significats culturals indígenes.  
Font: Adelaide City Council, gener de 2010. 
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“romanen a l’espera de poder ser convertits en objectes d’una rememoració convenientment intensa de les seves 
qualitats, en una utilitat educativa que permeti enriquir el gaudi d’una ciutat admiradora de la profunditat històrica 
d’on procedeix” (Martín i Mas, 2007:199). 

L’explotació de l’atribut del parc com a espai adient per al contacte amb el record col·lectiu fa que, fins i tot quan els 
vestigis històrics no hi són presents, els parcs centrals hagin acollit la seva recreació, instal·lant artefactes 
contemporanis que emulen velles construccions amb l’objectiu d’activar la memòria dels observadors. En el cas de 
Vancouver, el record de la pretèrita ocupació indígena de l’illot que avui es Stanley Park ha estat recreat mitjançant  
la construcció dels Totem Poles, i complementat amb un centre d’interpretació de la cultura precolonial, elements 
que venen a destinar aquell espai proper a Brockton Point a la memòria dels antics pobladors.  

Un altre exemple de reconstrucció d’elements materials, en aquest cas arquitectònic, que activin la relació amb la 
memòria el trobem al parc central de Budapest. El castell Vajdahunyad resulta, a més, un dels seus principals 
elements d’imatge, dominant el gran llac Városligeti-tó que gaudeix de gran èxit a l’hivern quan glassa i esdevé la 
major pista de patinatge a l’aire lliure d’Europa. El cas és que aquest edifici d’aspecte antic va ser construït com a 
rèplica amb fusta i cartró-pedra d’un vell castell romanès amb el mateix nom entre 1896 i 1908, en motiu de les 
celebracions del mil·lenni hongarès. La nova construcció simulacre va gaudir de tan bona acceptació entre la 
ciutadania que va ser reconstruït en pedra i maó més endavant. Al parc Varosliget, a part d’episodis artificials com 
aquest, la llarga història pública del lloc, que va ser el primer parc públic de grans dimensions promogut i construït 
tot ell amb iniciativa i fons públic l’any 1813, ja és garantia suficient per estimular la memòria.86 Aquest estímul ve 
amplificat, per exemple, pel centenari complex balneari Szécheneyi fürdö (un dels més grans d’Europa), o per un 
dels més famosos restaurants d’Hongria establert al parc des de 1910 anomenat Gundel Restaurant, sense comptar 
amb el patrimoni històric que atresoren les diferents col·leccions dels museus que, com a part integrant del parc, 
s’ofereixen a coneixement del públic.87   

Així, com hem vist a través de diversos exemples, la troballa del contacte educatiu amb la memòria col·lectiva al 
parc central s’explota de manera més o menys intensa a diversos dels casos estudiats i resulta una qualitat notable. 
L’espai del parc ajuda a rememorar episodis passats que defineixen la història de diverses comunitats, l’arquitectura 
fixa aquests records de forma material, i el domini públic del parc posa aquest atribut a plena disposició de la 
ciutadania i els visitants. Aquests són records del passat que representen un capital urbà col·lectiu de valor notable, 
que cal conservar i a vegades posar de manifest de manera més eficaç, promocionant aquest capital com a una 
ensenyança necessària i enriquidora per a la ciutadania.     

 

 

4.2.2.4. La invenció arquitectònica 

Les ciutats, i especialment les més populoses, són territoris de gran complexitat, potser la creació humana més 
complexa que mai s’hagi bastit. Gran part d’aquesta complexitat ve promocionada per la mescla diversa de 
materials, activitats i utilitats de tot tipus i condició, que tenen lloc de manera interrelacionada i simultània. Així, amb 
aquesta reunió d’entrades o ímputs múltiples és com s’estimula la invenció, i les ciutats han estat històricament un 

                                                                    
86 La primera menció coneguda d’aquests paratges data de 1241, citat amb el nom Ükurföld o prat de bous. Al segle XVIII era conegut primer com 
Ochsenried, i més endavant el nom canviaria oficialment per Batthyány erdö o bosc dels Batthyány en honor dels seus últims arrendataris. Si bé 
hi ha notícia que l’any 1751 Maria Teresa n’havia ordenat l’aforestació i que durant la dècada de 1790 Leopold II cedí el sòl a la ciutat de Pest, la 
data clau en la formació d’aquest gran parc públic com a projecte col·lectiu és la de 1813.  És l’any en que per iniciativa municipal es convoca el 
concurs públic per al projecte del Varosliget - Stadtwäldchen en forma alemanya -, esdevenint el primer parc de grans dimensions promogut i 
construït tot ell amb iniciativa i fons públics, i durant la dècada de 1830 ja estava en ple funcionament. 
87 Els més destacats són els que flanquegen la plaça d’entada al parc: el Museu de Belles Arts de Budapest, inaugurat l’any 1906 i que avui 
aplega més de 100.000 peces d’art internacional de tots els temps; i el Palau d’Art o Mücsarnok, construït l’any 1895 és avui el major espai 
expositiu d’Hongria, amb col·lecció permanent d’art hongarès i exposicions temàtiques organitzades regularment. A més d’aquests, altres museus 
estan també ubicats al parc, entre ells el Museu del Transport, el Museu de l’Agricultura i un museu dedicat a l’aviació. 
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terreny procliu a aquest estímul, promocionant l’enginy per a la descoberta de solucions imaginatives a conflictes de 
gran complexitat.  

Bona part del conflicte urbà que es manifesta al parc central ho fa a través d’una mescla de materials, activitats i 
ciutadans amb condicions pròpies. I és que en aquests parcs s’hi produeix una promiscua mescla d’esdeveniments, 
sovint simultanis, gràcies en part a la seva gran dimensió. D’aquesta mescla de materials naturals i artificials, de 
moviments de distància, velocitat, motivació i espècies diferents, de la superposició i acumulació selectiva de 
decisions projectades en base a objectius diferents i de la mescla d’espais oberts amb recintes acotats i altres 
espais edificats en resulta una oportunitat per a la invenció i creació urbana de la qual la urbanística no s’hauria de 
desentendre. I és que en l’atenció i voluntat d’acció sobre els espais urbans amb major conflicte, amb més mescla, 
és on han sorgit sovint les solucions individuals o col·lectives més enginyoses. El conflicte de la mescla obliga a un 
esforç analític del qual en surten motius de projecte complexos, a vegades sorprenents i originals. 

Així és que, en ocasions, els parcs centrals fomenten la invenció arquitectònica, ja sigui per que abonen la 
complexitat de requeriments del projecte, o bé perquè, al contrari, a vegades deixen total llibertat programàtica. Sigui 
com sigui, als parcs centrals trobem diversos exemples de com aquests espais han animat a projectistes diversos a 
treure de la seva imaginació productes arquitectònics de singular originalitat. S’exposaran aquí alguns exemples 
representatius de la troballa de la invenció arquitectònica al parc central. I és que els parcs centrals se’ns presenten 
com a espais amb potencial per a promoure innovacions i, alhora, acollir-les entre els seus paratges. 

Els projectistes cridats a proposar la forma, continguts i materialitat del parc central han trobat sovint en l’encàrrec 
motius d’inspiració que desencadenen en invencions arquitectòniques d’especial condició. Resulta un exemple 
particularment bell de com la reunió d’entrades diverses, que van des de qüestions climàtiques fins a qüestions 
programàtiques o de significat de la intervenció, representen un agent motivador de la innovació la que va gestar 
l’arquitecte Oscar Niemeyer per al parc d’Ibirapuera. Des que l’any 1926 el Prefeito Piros do Rio proposa crear a 
Sao Paulo “...um vasto parque público útil à higiene da populaçao urbana”, es van succeir els projectes i projectistes 
dedicats a l’empresa durant 25 anys.88 Les primeres propostes s’esmerçaven a resoldre problemes viaris i definien 
el contingut del parc amb afinitat amb els corrents acadèmics de l’art del jardí públic alemany o Volksgarten. Al 
capdavall solucions a problemes concrets fent ús de tècniques establertes que mai van poder veure’s 
materialitzades.89  

Al final, a partir de 1951 s’encarregaria del projecte del parc un grup dirigit per l’arquitecte brasiler Oscar Niemeyer, 
que amb l’empenta de criteris de l’arquitectura moderna, donaria forma a un espai protagonitzat per aquesta i els 
usos que havia d’acollir, ni més ni menys que els actes de la festivitat commemorativa del IV Centenari de la 
fundació de la ciutat, allotjant fires, grans exposicions i diverses activitats culturals.  

La singular personalitat de Niemeyer i la seva inclinació per la innovació serien determinants per a que en resultés 
una obra excepcional. Aquesta actitud del projectista queda palesa quan afirma que "...el nostre objectiu és ser 
inventius i no dedicar-nos simplement a tornar a treballar sobre les mateixes solucions arquitectòniques una i altra 
vegada... ...Crec que un arquitecte ha d’innovar no només a nivell formal, sinó també en termes d’estructura i 
programa” (Architecture d’Aujourd’hui, 1974:3-4). 

No són tant les arquitectures per separat el que constitueix la novetat en aquest indret, si bé algunes d’elles són 
d’una originalitat i factura notable,90 ni tan sols representen el seu valor principal. És en el conjunt on hi ha el fet 
inventiu, que carrega amb la  responsabilitat de ser l’expressió més selecta i notable de la configuració de la 
metròpolis després de quatre-cents anys d’història (cfr. IV.2.1.3). La troballa és la seva disposició conjunta però 
                                                                    
88 Uns primers treballs van consistir en el drenatge del sòl i una vasta plantació d’eucaliptus de què s’encarregà el funcionari Manoel Lopes de 
Oliveira fill, el qual s’ocuparia també de pal·liar les ocupacions il·legals. Per encàrrec del Prefeito al final del seu mandat, Reynaldo Dierberg 
treballaria en el projecte específic del parc, que presentà l’any 1930. Des de 1930 a 1952 es succeirien projectes diversos, entre els que 
destaquen el de Prestes Maia o de Christiano Stockler das Neves, amb l’objectiu d’enllestir el parc per a la celebració del centenari de la ciutat. 
89 Els projectes citats es troben descrits i reproduïts a Lemes de Oliveira (2009). 
90Pavilhao das Indústrias Cicilio Matarazo, Palácio das Artes Lucas Nogueira, Pavilhao da Agricultura, Pavilhao dos Estados i Pavilhao das 
Naçoes i l’Auditori projectat amb el conjunt però construït entre 2002 i 2004. 



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

363 

espaiada dels edificis, entorn un espai singular que els relaciona entre si, que es fa arquitectura i que confereix 
unitat plàstica al conjunt. És la marquesina sinuosa, ameboide, de formigó, il·luminada, de cantell alleugerit i pilars 
espaiats, la Marquise com en diuen els paulistes, la que defineix l’espai de relació, que és alhora mirador a l’entorn 
naturalitzat del parc, de paviment llis i continu, i que és capaç d’acollir tots tipus d’usos urbans, des de reunions 
d’entitats o mercat ocasional fins a partits d’hoquei patins, de les més organitzades a les més improvisades (Fig. 
IV:193). 

D’aquesta manera tan bella i singular és com es construeix la proposta d’un àgora modern per a Sao Paulo, amb l’ús 
de la línia serpentina que prescrivien els tractats de l’art dels jardins, però al servei de la construcció d’una novetat 
arquitectònica a l’altura de l’excepcionalitat que aquell espai havia de representar per a la ciutat, un centre per al 
festeig d’allò aconseguit com a col·lectivitat en el transcurs de quatre segles. És una marquesina que va molt més 
enllà de resultar un element d’aixopluc de les inclemències del clima tropical en transcórrer entre els edificis, a una 
ciutat en què, és cert, la precipitació anual és més del doble que a Barcelona i la radiació solar és quelcom del que 
cal protegir-se.91 

Segons el propi Niemeyer, la qüestió a la que havia d’enfrontar-se l’arquitectura moderna és la de la inventiva de la 
forma, de la originalitat i encara de la fantasia, i el seu treball no el satisfeia fins que no aportava alguna novetat. “El 
projecte és satisfactori només quan em sento segur de que aporta quelcom nou a la suma total de l’arquitectura, fins 
i tot quan aquesta aportació és petita”.92 

 

Fig. IV:193 Sao Paulo, Ibirapuera. Vista de la marquesina de formigó. Font: Flickr_pedro kok. 

                                                                    
91A Sao Paulo la precipitació total anual supera els 1.400 mm, mentre a Barcelona tot just ronda els 600. Altres referències aproximades: Madrid, 
400 mm. Londres, 600 mm. Amsterdam, 900 mm. Bogotá, 1.000 mm, Nova York, 1.100 mm.   
92 Niemeyer contesta a preguntes sobre el seu mètode de treball a Marc Emery, en una entrevista publicada a Architecture d’Aujourd’hui, n.171, 
gener-febrer 1974, p.5. 
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La seva arquitectura explora les possibilitats del formigó armat en tota la seva plasticitat i mal·leabilitat, i busca els 
límits de les seves capacitats constructives al servei de l’expressió, entrant en l’esfera de la invenció per a aportar un 
caràcter original a la seva obra que vengui a contribuir a la formació d’un llenguatge modern propi per al Brasil. La 
seva proposta per a una arquitectura innovadora dins del moviment modern, que refusa la idea d’un estil 
internacional, resta atenta a les especificitats climàtiques del país, per a proposar “...una recentment trobada llibertat 
de la forma”. “No tinc intenció de fer una comparativa basada en termes qualitatius. Es tracta més aviat d’una 
qüestió de clima local, de costums i de sensibilitat que al Brasil ha produït l’evolució d’un estil”.93  

A Ibirapuera, la complexitat del programa al que ha de donar resposta l’arquitecte i que incorpora necessitats 
diverses com ara les climàtiques, les representatives, la d’esdevenir un espai digne per a la reunió multitudinària, o 
la flexibilitat de la seva utilitat, empenyen l’arquitecte a obrar amb inventiva i proposar una peça arquitectònica 
singularíssima, única al món. Però no és sempre la diversitat d’entrades programàtiques el que fomenta la invenció 
arquitectònica al parc central. Trobem alguns casos en què l’absència de requeriments concrets, o la presència 
d’una curta llista d’aquestes demandes, no són inconvenient per al desplegament de la innovació. 

Aquest és el cas de la Serpentine Gallery, als Kensington Garden de Londres, que promou anualment la invenció 
arquitectònica en un espectacle efímer que resulta un aparador per a les més avançades tendències de 
l’arquitectura contemporània d’avantguarda i que aixeca una notable expectació. La galeria permanent, establerta 
des de 1970 a un palauet clàssic construït cap a 1943, atreu cada any la visita de 750.00 persones a les seves 
exposicions i programes públics educatius i culturals, que han penjat obres d’artistes internacionals tan coneguts 
com ara Henry Moore, Andy Warhol o Anish Kapoor, entre d’altres. Ara bé, des de l’any 2000, la galeria comissiona 
cada estiu a arquitectes internacionals de reconegut prestigi per al disseny d’un pavelló temporal. Amb un programa 
reduït que demanda només unes sales especials per a esdeveniments, projeccions i conferències, i una cafeteria, 
els diversos arquitectes fins ara escollits han desplegat tota la seva inventiva i capacitats expressives en uns 
projectes petits i preparats per a ser desmantellats després de pocs mesos de servei.  

Els arquitectes que, fins avui, han tingut l’oportunitat d’exposar les seves propostes i, perquè no dir-ho, la seva 
pròpia imatge de marca han estat: Zaha Hadid (2000), Daniel Libeskind (2001), Toio Ito (2002), Oscar Niemeyer 
(2003), Álvaro Siza i Eduardo Souto de Moura (2005), Rem Koolhaas, Cecil Balmond i Arup (2006), Olafur Eliasson, 
Cecil Balmond, i Kjetil Thorsen (2007), Frank Gehry (2008), Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa (2009), Jean Nouvel 
(2010), Peter Zumthor (2011), i Ai Weiwei i Herzog & de Meuron (2012).  

Exemples com els que es succeeixen any rere any al cor del conjunt de parcs reials, al centre de la metròpoli 
londinenca, donen a entendre la capacitat del parc central per a esdevenir espai de foment de la innovació 
arquitectònica. Com aquest, les diverses exposicions internacionals que acullen diverses ciutats capdavanteres cada 
quatre anys també resulten un al·licient per a la demostració de les excel·lències arquitectòniques dels diversos 
països que hi col·loquen els seus pavellons expositius. Així, com s’ha exposat a II.2, l’estreta relació d’aquests 
esdeveniments urbans internacionals amb els grans parcs deixa petjada i es fa palesa amb l’aportació de novetats 
arquitectòniques destacades que tenen en el Crystal Palace de Londres un dels antecedents més destacables. 

Malauradament, no tots els esforços, a vegades massa artificials, que s’han fet en ocasió d’aquestes efemèrides han 
resultat de qualitat prou estimable, i són pocs els casos que han resultat claus en el curs de la història de 
l’arquitectura. Un d’aquests excepcionals episodis, per la seva bellesa, per la seva qualitat i per la seva repercussió 
en la història de l’arquitectura, el trobem al parc de Montjuïc de Barcelona. Si hem de parlar de la innovació 
arquitectònica als parcs centrals pocs exemples resulten de tan excepcional qualitat com el Pavelló de Barcelona 
dissenyat per Mies Van der Rohe, un dels grans mestres de l’arquitectura moderna, i considerada aquesta la seva 
obra mestra a tota Europa.  

                                                                    
93 Extret i traduït de l’entrevista a Oscar Niemeyer que va aparèixer a la premsa brasilera a l’octubre de 1973 i que està publicada a Architecture 
d’Aujourd’hui, n.171, gener-febrer 1974, pp.3-4. 
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Si bé Mies va ser nomenat per a coordinar el disseny de tots els espais expositius d’Alemanya, els majors esforços 
els va posar en el projecte i construcció del pavelló que havia de servir per a activitats formals i representatives.94 
Bastit en ocasió de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, el pavelló, que havia de representar l’esperit 
progressista i democràtic de la república de Weimar després de la Primera Guerra Mundial i ser la seu de recepció 
de les autoritats alemanyes, resulta ser una exposició clara i concisa dels principals axiomes amb que es bastiria 
l’arquitectura moderna segons la visió de l’arquitecte. El discurs pronunciat pel comissari general del Reich Georg 
von Schnitzler deixava clares les aspiracions del pavelló: “Hem volgut mostrar amb aquest edifici qui som, que som 
capaços de fer y com sentim a Alemanya avui en dia. Busquem, per sobre de tot, claredat, simplicitat i integritat” 
(Schulze, 185:158). Amb l’ús d’uns pocs plans dels materials més nobles, grans superfícies envidrades, vuit pilars 
cruciformes cromats i un rigorós modulat de tot l’espai i els elements que el defineixen, es va posar a ulls dels 
visitants a les fires de Barcelona una novetat sense precedents, de línies elegants i àmplies dimensions que 
evocava el concepte del luxe d’una manera nova.  

Un cop clausurada l’exposició, el pavelló va ser desmantellat, l’acer de l’estructura venut allà mateix, i els marbres, 
pedres i pilars cromats tornats de nou a Alemanya. La rellevància històrica d’aquella construcció temporal va 
engegar posteriorment iniciatives per a la seva recuperació i reconstrucció durant la dècada dels 80. De manera 
encertada i amb un rigor destacable, l’obra es va reconstruir sota tutela dels arquitectes Fernando Ramos, Ignasi de 
Solà-Morales, Cristian Cirici i Ana Vila, i avui representa part del patrimoni arquitectònic més rellevant del parc de 
Montjuïc i de tota Barcelona.95        

El Crystal Palace (1851), el Pavelló de Barcelona (1929), la Marquesina d’Ibirapuera (1951) o els pavellons 
temporals de la Serpenine Gallery (2000-2013) són alguns exemples notables que il·lustren la promoció de la 
invenció arquitectònica que exerceixen els gran parcs centrals metropolitans. El paper d’aquests com a motors de la 
inventiva no es limita només a l’arquitectura, com s’ha pogut constatar amb el cas de la troballa del sistema de vies 
especialitzades per funcions que van inventar per a Central Park F.L. Olmsted i C. Vaux (cfr. IV.2.2.1), o amb el cas 
de les innovacions tècniques en el camp de la jardineria urbana que van resultar del projecte per al Bois de 
Boulogne dirigit per Adolphe Alphand (cfr. IV.2.1.7). Sigui com sigui, sembla que una de les qualitats notables que 
destaquen en els parcs centrals és la capacitat per a promoure la innovació i fomentar la invenció arquitectònica 
amb sorprenents resultats que han resultat, a vegades, de gran influència.    

 

 

4.2.2.5. Un escenari per a l’expressió de la societat global 

Una part ben representativa dels estudis més recents sobre la realitat contemporània han anat consolidant el 
concepte de l’ordre global: avui es parla del temps i de canvis climàtics a nivell mundial, de l’escalfament global; hi 
ha institucions transnacionals, transculturals, d’ordre polític global; l’anàlisi dels fluxos de diners fa temps que 
s’estudia sobre el mapa del món, sobre el mercat global. Determinats efectes d’aquests ordres globals han impulsat 
el paper capdavanter de determinades metròpolis, dibuixant una nova cartografia mundial de ciutats globals 
(Sassen, 1991). I sota la perspectiva del fenomen de la globalització també s’ha analitzat l’evolució de l’arquitectura 
o del paisatge urbà (Muñoz, 2008).  

Hi ha qui s’ha convençut de que el món era global quan, viatjant a l’Índia, ha comprovat que els joves allà feien 
servir els mateixos dispositius electrònics que la seva companyia dissenyava a Califòrnia, de la mateixa manera que 
ho fan els de tota Europa i dels Estats Units. El que és cert és que tants indicis de l’existència de forces d’ordre 
global han anat construint la utopia d’una societat global. Avui podem pensar en multitud de coses, esdeveniments i 
poders que incideixen en la vida d’individus de tot el món alhora, repercutint en l’esdevenir de les petites coses i 
                                                                    
94 Segons el mot alemany Repräsentationraum. 
95 Per a més detalls sobre el pavelló i la seva reconstrucció consultar la publicació dels arquitectes responsables (Solà-Morales et al.,1993). 
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també de les que poden acabar definint la qualitat o el mode de vida de manera més rotunda. Heus aquí que 
assumim l’existència d’una societat global, d’una societat que comparteix productes de consum, tendències 
econòmiques i referents culturals, i que disposa d’espais i mitjans per a la comunicació global.  

La societat global surt a l’escenari de tant en tant. Determinats esdeveniments excepcionals reclamen l’atenció de 
persones de tot el món, apleguen persones de tot el món i fins i tot tenen repercussió en la vida de persones de tot 
el món. Alguns esdeveniments, doncs, resulten rellevants per a la societat global, i poques vegades succeeixen a 
llocs baladí. L’espai hi compta i les grans ciutats han tingut un paper molt destacat en la promoció d’aquests 
esdeveniments, alhora que aquests episodis han representat, en ocasions, un actiu notable per a la promoció, 
desenvolupament i transformació de metròpolis capdavanteres. En aquest context, els grans parcs han resultat i 
resulten espais d’oportunitat que s’han vingut mostrant altament qualificats per a exercir com a escenaris 
d’esdeveniments d’aquesta naturalesa. 

Hi ha tota una sèrie d’esdeveniments d’interès global que no estan oberts al públic. Aquests tenen lloc a metròpolis 
capdavanteres i estratègiques, i tenen els seus propis espais associats com ara els parquets financers més influents 
o les seus de congressos de institucions com les Nacions Unides. Arquitectures més o menys especialitzades, més 
o menys emblemàtiques, acullen amb eficàcia aquests esdeveniments que arriben a totes les cases a través de 
mitjans com la televisió. Altres esdeveniments, però, es produeixen per a i gràcies a la participació i concurrència 
pública. En aquests casos, i especialment en els actes de major envergadura, l’arquitectura no proporciona aixopluc 
adequat i l’espai lliure públic és el millor context, i el més natural, per al seu desenvolupament. L’espai de la plaça 
s’ha vist superat per la magnitud de la metròpoli, i no diguem per la del món global. Grans trobades necessiten grans 
espais i la metròpoli global disposa, quan pot, del parc central com a espai adequat per a acollir aquests episodis 
rellevants per a la societat global. 

Els antecedents dels esdeveniments públics d’abast global a les grans ciutats i la seva relació amb els grans parcs 
s’han esbossat a II.2, representats especialment per les exposicions internacionals i universals i la celebració de 
olimpíades esportives. Sembla acceptat que aquests esdeveniments urbans internacionals han contribuït de manera 
decisiva a la consolidació d’una cultura internacional primer, i d’una cultura global després, influint en el progrés de 
la comunicació de masses transnacional, en la construcció d’un mercat global d’objectes de consum, o en la 
constitució d’imaginaris urbans compartits, per exemple (Roche, M., 2000). 

Les primeres exposicions internacionals venien a obrir, al bell mig d’una ciutat, una finestra cap a tot el món, posant 
a la vista dels visitants productes de consum que es produïen arreu, com ho feien els zoològics i les col·leccions 
botàniques amb les espècies animals i vegetals. Es projectava una visió del món sencer en un lloc determinat. Les 
olimpíades, per la seva banda, reuneixen esportistes i aficionats de tot el món, i durant dues setmanes bona part de 
la humanitat resta pendent del que succeeix a les ciutats organitzadores, les quals amb major o menor encert 
aprofiten l’aparador que significa l’esdeveniment. Grans parcs de grans metròpolis van ser creats per a poder allotjar 
aquests esdeveniments i altres, ja existents, van ser aprofitats per a organitzar-los tot i explotant la seva gran 
dimensió, els seus atributs i qualitats singulars, i el seu renom públic. 

Sense anar més lluny, a Barcelona van ser els dos episodis més rellevants d’aquesta naturalesa, l’Exposició 
Internacional de 1929 i els Jocs de la XXV Olimpíada de 1992, els que van construir la noció de parc central sobre el 
que havia estat en el passat una muntanya de múltiples propietaris privats, utilitzada per a l’aprofitament primari a 
pedreres i horts, i associada a poders militars repressors.96  Ambdós episodis han resultat clau per a l’apropiació 
progressiva de la muntanya per als ciutadans. L’Exposició va propiciar una primera colonització i el descobriment de 
Montjuïc com a atalaia sobre la ciutat a través del passeig cap a Miramar, i amb la olimpíada va anar-hi a parar bona 
part de la imatge associada a l’esdeveniment. L’empremta construïda per a adequar la muntanya com a escenari 
d’esdeveniments rellevants per a la societat global és, avui, un dels principals atributs que projecten Montjuïc cap a 
un futur com a parc central de la metròpoli catalana.  

                                                                    
96 Quedaria present en el record dels barcelonins el bombardeig que des del Castell de Montjuïc va tenir lloc el 3 de desembre de 1842 ordenat 
pel capità general Antonio van Halen y Sarti. 
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Altres esdeveniments de ressò internacional han succeït a grans parcs metropolitans, com ara la visita del Papa a 
Bogotá que va propiciar l’adequació d’una part notable de la finca del Salitre que acabaria formant part del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, o la Centennial Exhibition que va acollir el Fairmount Park de Philadelphia l’any 1876 i 
que va resultar de gran rellevància per a l’equipament del parc. Les exposicions Universals de Londres 1851, Viena 
1873, Roma 1911, Estocolm 1930, van tenir com a emplaçament qualificat Hyde Park, el Prater, la Villa Borghese i 
el Djurgarden respectivament. Una visita del Papa també es recorda entre els esdeveniments notables succeïts a 
Phoenix Park, a Dublín, l’any 1979, així com es recorda la missa oficiada per Joan Pau II al santuari del Cerro de 
San Cristóbal, a Santiago de Chile l’any 1987. Així mateix, altres olimpíades han servit per a equipar grans parcs, 
com seria el cas del Djurgarden a Estocolm en motiu dels jocs de 1912.  

Durant l’última experiència olímpica, la celebrada a Londres del 27 de juliol fins al 12 d’agost de 2012, el conjunt de 
parcs reials al centre de la capital britànica van tenir un paper destacat en el transcurs de l’esdeveniment. La 
històrica relació dels espais lliures de Londres amb les pràctiques esportives, especialment amb aquelles que 
ajudaven a mantenir la població en forma i amb habilitats útils per a eventuals guerres com a principal motiu pel qual 
greens i commons eren mantinguts gelosament i la seva utilització pública era promoguda per la corona, es va 
reviure amb la olimpíada.  

Proves de llarg recorregut, com la Marató i els 20 i 50 quilòmetres Marcha, acostumen a utilitzar itineraris planejats 
per a mostrar les imatges de major prestigi de la ciutat organitzadora i, en el cas de Londres, una part important 
d’aquests va transcórrer per St. James i Green Park, com si d’una Desfilada de Coronació es tractés.97 A més del 
pas d’aquestes dures proves, es va poder veure la competició de voleibol platja a la Horse Guard Parade de St. 
James Park.  

Tanmateix, les proves que van explotar de manera més intensa les possibilitats i prestigi del sistema de parcs reials 
van ser el Triatló i la prova de resistència de 10 km de Natació, que van tenir com a magnífic escenari el llac 
Serpentine, al bell mig de Hyde Park. Es podria haver nedat aquesta prova a molts llocs, allà on es feien les proves 
de rem d’aigües calmades, per exemple, però enlloc millor com a Hyde Park, amb el seu llac allargassat 
històricament associat a la natació per a ciutadans i monarques. La prova del Triatló es va desenvolupar 
íntegrament en torn el parc central.98 Els participants van nedar 1.500 metres al Serpentine, van pedalar 43 km en 
bicicleta pel sector sud-est de Hyde Park i a través del passeig que per la vora de Green Park porta fins a l’extrem 
de ponent de St. James Park, i van córrer 10 km al voltant del llac de Hyde Park. 

La bellesa del parc va resultar un magnífic acompanyament per a les imatges televisives de la prova, les qualitats 
del lloc van ser un entorn adequat per al esportistes, per la duresa de la superfície o per les seves condicions 
climàtiques, i la magnitud de l’espai es va mostrar com el millor acomodament per als espectadors in situ. A més, el 
parc va ser l’escenari principal del BT London Live, organitzat per a que el públic pogués seguir de manera gratuïta 
els esdeveniments olímpics en una sèrie de pantalles gegants en vetllades amenitzades per entreteniments diversos 
que van incloure concerts de bandes de renom internacional com ara Blur, The Specials o New Order. 

És clar que els jocs olímpics són un dels esdeveniments més coneguts per la societat global i l’exemple de Londres 
2012 demostra el potencial del parc central per a resultar-ne un reeixit escenari. La gran dimensió de l’espai, el seu 
caràcter públic, l’accessibilitat eficaç de què disposa i les seves qualitats paisatgístiques al bell mig de metròpolis 
destacades són atributs molt notables que situen el parc central amb disposició d’entomar la responsabilitat 
d’esdevenir escenari adient per a tot tipus d’actes rellevants per a la societat global. 

Un exemple molt clar d’aquesta capacitat del parc central el trobem en l’episodi que van protagonitzar Barack 
Obama i una multitud de “berlinesos” al bell mig de Tiergarten. En aquest cas s’hi van unir la transcendència global 

                                                                    
97 La desfilada de coronació d’Elisabet l’any 1937, va partir del palau de Buckingham en processó a través de St. James’ Park pel passeig del 
Mall, i després del seu pas per l’abadia de Westminster i l’entorn del Parlament va pujar cap a Picadilly Circus per enfilar Regent Street fins a 
Oxford Street i des dallà emprendre cap a Hyde Park, passant llavors pel passeig del Ring, per acabar al punt d’inici a través de Constitution Hill, 
a Green Park. 
98 El parc central de Londres acull anualment una prova del campionat mundial ITU World Triathlon Series. 



EL PARC CENTRAL A LA METRÒPOLI CONTEMPORÀNIA. Una definició crítica 

368 

que han pres avui dia les eleccions presidencials nord-americanes amb els missatges de concòrdia mundial que va 
proclamar el candidat, en un acte que venia a reunir simbòlicament tota Europa al parc central d’una de les ciutats 
més globals del continent. És aquest un clar exemple d’esdeveniment rellevant per a la societat global. 

El Juliol de 2008, l’equip de campanya del llavors senador Barack Obama programa a Berlín la seva única aparició 
pública de campanya a Europa. El prestigi i simbolisme històric de Tiergarten el presenten com a espai ideal per a 
l’acte, capaç d’esdevenir per a l'ocasió en escenari de la societat global contemporània, ubicat al centre de la 
metròpoli i amb espai suficient per acollir una multitud xifrada en 200.000 persones segons la policia de Berlín (Fig. 
IV:194). 

El discurs, carregat d’al·lusions metafòriques al paper de la capital alemanya en els conflictes mundials de la història 
recent (destruïda per la Segona Guerra Mundial, dividida en dos grans blocs, traumàticament separada per un mur, i 
finalment renascuda gràcies, en part, a la generositat nord-americana), venia a sol·licitar a Europa una participació 
més activa en la comunitat internacional i, indirectament, una major col·laboració amb la política exterior i de 
defensa dels Estats Units. Davant dels reptes globals que com a futur president es proposava abordar, el candidat 
adduïa que “cap nació pot vèncer aquests reptes per si sola... ...no podem permetre’ns estar dividits... ...l’únic camí 
és enderrocar murs i bastir ponts”.99 

 

 

Fig. IV:194 Berlín, Tiergarten. Reunió multitudinària per a escoltar al candidat a la presidència dels Estats Units. Font: Flickr_RAFIK & 
BERLIN. 

                                                                    
99Del discurs de 24 de Juliol de 2008 ofert per Barak Obama a Berlín, transcrit íntegrament en diversos mitjans internacionals. Veure per exemple 
a la web de CNN, http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/07/24/obama.words/ 
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Fig. IV:195 Washington D.C., National Mall. Acte de la segona Inauguració presidencial de Barack Obama, 2013. 
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Obama va repetir en el seu discurs una mítica frase d’aquell que J. F. Kennedy  va pronunciar el 26 de juny de 1963 
des del balcó de l’edifici Rathaus Schöneberg, amb motiu del quinzè aniversari del bloqueig de Berlín: 'Ich bin ein 
Berliner', 'Jo soc un Berlinès'. Kennedy es solidaritzava amb aquelles paraules amb una població dividida i que 
anhelava noves perspectives de llibertat: “Dos mil anys enrere la proclama més orgullosa era 'civis romanus sum'. 
Avui, en el món de la llibertat, la proclama més orgullosa és Ich bin ein Berliner... ...Tots els homes lliures, visquin on 
visquin, són ciutadans de Berlín. Y per tant, com a home lliure, jo dic amb orgull aquestes paraules 'Ich bin ein 
Berliner'”.100 

L’aforisme, manllevat 45 anys després i recitat a la ciutat ja reconciliada, sobre el parc que acull les noves 
institucions del país reunificat, l’Assemblea Federal d’Alemanya o Bundestag, les noves seus del Govern Federal, la 
Cancelleria i encara la residència oficial del President del país o Bundespräsidialamt, pren nova vigència per a 
l’ordre internacional contemporani, un cop fetes realitat les voluntats que les paraules de Kennedy portaven 
implícites. La ciutat de Berlín ha esdevingut exemple reeixit de la concòrdia com a actitud per enfrontar-se als reptes 
de futur 

“Pobles del món, fixeu-vos en Berlín”,101 la ciutat en què un mur va caure, un continent va conxorxar-se i on la 
història ha demostrat que cap repte és prou gran per un món que camini unit. 

El mateix protagonista va aplegar una gran multitud al National Mall de Washington el mateix any, un cop escollit 
president, i va tornar a fer-ho anys després en motiu de la seva reelecció. Si bé l’acte d’inauguració de la presidència 
resulta un esdeveniment de gran transcendència i atractiu per als ciutadans nord-americans el que fa destacar el 
seu caràcter global és la torre disposada per als mitjans de comunicació en una posició privilegiada que es veu a la 
fotografia (Fig. IV:195). Des d’aquest punt de vista immillorable, l’acte va poder ser seguit en directe per televisió via 
satèl·lit des de qualsevol racó del món, i les imatge enregistrades van ser retransmeses a noticiaris d’arreu. Prop de 
dos milions d’americans van assistir al discurs in situ però la societat global hi va tenir reservat un seient de primera 
fila.    

Així, per allò dit anteriorment es pot afirmar que el parc central compta amb un potencial notable per a actuar com a 
escenari i lloc d’expressió de la societat global, permetent acollir i promocionant esdeveniments rellevants per a 
aquesta, i que una troballa d’aquesta naturalesa defineix una part del seu caràcter i condició. El món globalitzat 
troba en els parcs centrals de les principals metròpolis del món un lloc adient per a la seva expressió, i els grans 
parcs troben en aquesta condició un atribut més per a ratificar el seu valor capital i excepcional. 

 

 

4.2.2.6. Noves escenes urbanes per a un enriquiment de l’imaginari col·lectiu del centre urbà 

Una altra troballa que defineix el caràcter singular del parc central és la seva aportació a l’enriquiment de l’imaginari 
col·lectiu de la metròpoli contemporània a través de la promoció de nous escenaris per a la vida urbana que 
contribueixen a un enteniment renovat del que vol dir l’espai públic o el centre urbà d’una gran ciutat en l’actualitat. 
Aquests escenaris, en molts casos, resultaven inèdits o impensables en absència d’aquests grans parcs i la seva 
descoberta és una mostra de la capacitat i potencial d’aquests espais singulars en aquest sentit.  

L’imaginari col·lectiu de la ciutat és quelcom amb gran inèrcia, que evoluciona lentament. Tesis com les presentades 
a l’obra de Christine Boyer, The City of collective memory, posen de manifest que l’imaginari urbà del segle XX s’ha 
construït a través de models arquitectònics i visuals engendrats durant el segle anterior (Boyer, 1994). Així, per a 
l’enriquiment d’aquests codis conceptuals amb la incorporació de nous models calen troballes notables que, sovint, 
                                                                    
100Extret i traduït del discurs de J. F. Kennedy ofert el 26 de juny de 1963. 
101Al·lusió d’Obama al discurs de l’alcalde de Berlín Ernst Reuter ofert a Tiergarten el 9 de setembre de 1948 que va congregar també centenars 
de milers de berlinesos. 
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troben a les més grans i complexes ciutats el millor lloc per a esdevenir. L’enteniment col·lectiu renovat, adientment 
actualitzat, del que vol dir l’espai públic o el centre urbà en el context contemporani pot trobar en els parcs centrals 
metropolitans escenaris per a l’activitat inèdits i exitosos que serveixin per al seu enriquiment.   

Poc a poc, s’acceptaran com a pròpies del centre de la metròpoli activitats que en altres temps no li ho eren. Així 
mateix, acabarà per acceptar-se la possibilitat que els centres metropolitans gaudeixin d’espais amb una 
biodiversitat notable. Tot un conjunt de noves escenes urbanes que tenen lloc als parcs centrals d’arreu acabaran 
essent incorporades a l’imaginari col·lectiu de la metròpoli contemporània i potser orientaran la transformació 
d’aquestes en el futur. Veure el ioga convertit en una activitat col·lectiva multitudinària o poder fer volar un estel al 
bell mig de la ciutat dels gratacels són algunes d’aquestes escenes sorprenents (Fig. IV:199).  

El caràcter de troballa que prenen aquestes escenes urbanes que els parcs centrals promocionen ve donat per la 
sorpresa que produeix el seu descobriment. Segurament devia quedar ben sorprès i impressionat l’arquitecte C. Van 
Eesteren quan va coincidir, durant la seva visita al Bois de Boulogne de París, amb una cursa important a l’hipòdrom 
de Longchamp. Ell mateix va prendre aquesta fotografia l’any 1925, retratant una escena que devia resultar-li d’allò 
més insòlita (Van Rossem, 1993) (Fig. IV:196). 

No només li devia resultar insòlita la multitud aplegada per a assistir a les curses de cavalls i l’animat ambient, 
només a l’abast d’un hipòdrom de referència a una gran ciutat, sinó el fet que aquest tipus de competicions i 
instal·lacions formessin part de l’equipament urbà a l’interior de la metròpoli. Un nou escenari se li presentava al 
davant, una immensa munió d’urbanites reunits per a presenciar un esdeveniment que sovint tenia lloc en ambients 
campestres i que era entreteniment quasi exclusiu de classes apoderades. El Bois de Boulogne descobria a 
l’arquitecte que les carreres de cavalls podien ser un divertiment urbà de gran atractiu en una ciutat populosa, i que 
la seva celebració generava una escena urbana que fins llavors li era desconeguda.   

 

 

Fig. IV:196 París, Bois de Boulogne. Vista de l'Hipòdrom de Longchamp. Foto: C. Van Eesteren, 1925. 
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El parc central també promociona nous i poc coneguts contrastos i diferencials en la intensitat urbana, posant en 
situació de veïnatge espais d’intensitat d’ús molt variada, des d’aquells més densos i actius fins a altres d’allò més 
distesos. Aporta marcs únics per a l’activitat ciutadana, contribueix a una particular geografia de la centralitat o fins i 
tot pot arribar a invertir la relació habitualment associada entre conceptes com ara intensitat urbana i centralitat. Pot 
servir com un exemple il·lustratiu d’aquest argument la imatge dels Parklands d’Adelaida que mostra un grup de 
gent jugant al golf a tocar del centre de la ciutat (Fig. IV:197). El que és habitual arreu del món és que hom hagi de 
desplaçar-se des del centre cap a la perifèria per a poder practicar aquest esport que requereix vastes extensions de 
terreny entapissat de verd. A Adelaida, però, aquest desplaçament es produeix en sentit oposat, atraient golfistes 
d’arreu del territori cap al centre de la ciutat. Vet aquí la troballa d’Adelaida. 

En aquest context, els sòls lliures que fan de mitjancers entre el centre històric (que amb el temps s’ha densificat i 
intensificat de manera notable) i el territori metropolitzat quedaven disposats de manera òptima per a que avui 
resultin un complement verd excel·lent, equipat per a activitats d’oci col·lectiu de primer ordre. Els primers passos 
per a convertir els sòls de reserva verda en un autèntic parc vindrien amb un pla inicial  redactat per J.E. Brown 
durant la dècada de 1880 com a Goverment Conservator of Forests i acabarien essent impulsats per A.W. Pelzer 
com a City Gardener entre 1899 i 1932. La seva posició estratègica immillorable i la diversitat d'activitats que s'hi 
ofereixen fan d'aquest espai un enriquiment únic de la constitució de l’espai metropolità. 

Segons esmenta la informació municipal, al centre d'Adelaida s'ofereix “un dels més esplèndids camps de golf de 
tota Austràlia”, el club més antic del país que mantén des de finals del segle XIX la seva ubicació original, i encara el 
primer que va establir la igualtat entre els membres dels dos sexes. A partir de 20 dòlars australians per jornada (15 
euros), es pot accedir a tres pistes diferents per a diferents nivells d'habilitat del practicant, 18 forats par-71 amb 6 
km de recorregut,18 forats par-56 amb 5 km, i 18 forats de par-3 dels quals 9 resten oberts les nits d’estiu. 

Vet aquí coses que amaga el fenomen urbà, el camp de golf de referència a la metròpoli és més a prop del centre, i 
com a tal està més ben servit per la infraestructura de comunicacions, que la majoria del territori d’Adelaida. Un se’n 
fa creus. 

 

Fig. IV:197 Adelaida, Parklands. Insòlitament, els habitants de la ciutat i els seus suburbis s’acosten al centre per a poder gaudir d’una 
jornada jugant al golf. Font: Flickr_Vinko Sunde_4. 



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

373 

Podem trobar instal·lacions cèntriques per a jugar al golf a altres parcs centrals, com ara l’Intramuros Golf Club als 
espais de l’antiga muralla de Manila que avui formen part del Rizal Park, sorgit del Pla per al desenvolupament de la 
ciutat redactat per Daniel Burnham i presentat l’any 1905. Als majors parcs urbans de Viena, Boston, Los Ángeles, i 
Calcuta també hi trobem aquest tipus d’instal·lacions.102  

Els parcs centrals contribueixen a l’equilibri de la metròpoli i sovint esdevenen baluard de la sostenibilitat ambiental. 
La reserva excepcional d’un parc central, amb la seva consistència garantida per una singular riquesa paisatgística i 
mediambiental projectades o pròpies del lloc, produeix insòlits veïnatges entre espais de gran intensitat d’activitat 
humana i un espai de naturalesa viva i amb ecosistemes en bon estat de salut. 

Cap prefiguració passada del que la metròpoli contemporània arribaria a ser augurava la possibilitat que el centre de 
negocis i activitat econòmica guardés relació de veïnatge amb un espai en què els sistemes i processos naturals 
fossin els protagonistes d’un ric ecosistema biodivers. Ni Henard, ni Hilberseimer, ni Le Corbusier ho van imaginar. 
La realitat del parc central de Vancouver ensenya que és possible i es presenta com una innovació qualitativament 
suggeridora (Fig. IV:198). 

 

 

Fig. IV:198 Vancouver, Stanley Park. Calitja matinal sobre el bosc marí.  Font: Flickr_JuttaMK. 

 

                                                                    
102 Alguns d’aquests compten amb un arrelament històric considerable. El cas de Boston resulta ser, entre els camps públics, el segon més antic 
dels Estats Units, mentre el de Calcuta es promociona orgullós com el més antic camp de golf fora de Gran Bretanya. 
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La contundència d’aquella singularitat geogràfica, en què la riquesa mediambiental que representa el bosc marí de 
Stanley Park era ja un valor present, comportà l’associació d’aquell espai amb presència física única amb una funció 
urbana especial, així  i com l’apropiació dels seus atributs per a la ciutat un cop convertit l’illot en península l’any 
1888. La consistència de la presència o el “geni del lloc”, juntament amb la seva posició estratègica dominant la 
badia English Bay i controlant l’entrada al Burrard Inlet,103 tenien previst un destí per aquell illot que s’ha demostrat 
més valuós que qualsevol idea de progrés associada a la urbanització, com ara aquelles sorgides a partir de la 
instal·lació del port cap a 1884.  

És aquesta de Vancouver una altra troballa de contrastos i diferencials d’intensitat urbana i de veïnatges a priori no 
evidents, que demostra bondats en la coexistència de la urbanització més intensa i la naturalesa més viva i 
autèntica. Al centre metropolità de Vancouver, com en una representació del món, s’hi produeixen simultàniament la 
respiració cel·lular de la vegetació o el cicle de l’aigua complert a pocs metres d’intercanvis mercantils i financers 
d’escala global. Vet aquí la troballa. 

Són, les que s’han exposats, algunes mostres de nous marcs i escenaris urbans que proporcionen els parcs centrals 
i que resulten aclaridors del potencial d’aquest element metropolità per a promocionar novetats en l’enteniment del 
que és i pot arribar a ser la metròpoli contemporània, que ens allunyen d’apriorismes que l’han vingut associant 
massa sovint amb les grans infraestructures del transport, els centres de negocis amb edificis en altura revestits de 
vidre, les cues a les carreteres per a poder fugir-ne els caps de setmana o el progressiu control sobre les persones 
que s’exerceix amb determinades materialitzacions de l’espai públic. A la metròpoli contemporània hi ha espai per a 
agradables sorpreses en l’enteniment del que vol dir la vida en aquestes ingents aglomeracions humanes i en els 
escenaris en els quals aquesta es desenvolupa.   

 

Fig. IV:199 Nova York, Central Park. Foto JF. 
                                                                    
103 La seva posició va ser motiu l’any 1859 per a la designació de l’illot com a Reserva del Govern, per resultar valuosa estratègicament davant un 
eventual conflicte entre els Estats Units i Anglaterra. Aquesta primera condició reservada es va mantenir fins a 1887 quan el Govern Federal 
aprovà l’arrendament dels terrenys a la ciutat per a ser destinats a l’ús de parc públic. 
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IV.3. Una definició crítica del parc central 

 

Una llarga història 

El parc central és una realitat d’entitat variable al llarg de la història de les ciutats que es manté viva, encara avui, 
com a element constitutiu de l’expressió més contemporània de les metròpolis.  

La presència de parcs centrals a les grans ciutats ve de lluny (cfr. III), i encara més lluny hem de remuntar-nos si es 
pretén buscar entre els antecedents que, poc a poc, van anar consolidant les tècniques i les idees necessàries per a 
que, reunides, es donés inici a la concepció d’aquesta entitat urbana de singular condició (cfr. II.1).  

Una llarga tradició cultural afermaria amb el temps les habilitats de l’home per a dominar els materials biològics vius 
en benefici propi, permetent que es fessin servir, també, com a base de produccions artificials que produïssin goig 
estètic. Alhora, el progrés de les majors ciutats del món desvetllaria necessitats urgents pel que fa la disposició 
d’espais oberts capaços d’oferir oportunitats d’esbarjo i recreació pública, a més de noves perspectives de salubritat 
i equilibri per a unes grans urbs en contínua expansió. Capacitats i necessitats, juntes, actuarien de catalitzadors per 
al naixement d’una nova entitat urbana on l’espai obert, el verd, la propietat pública i les dotacions per a l’oci 
s’unirien per a formar un espai d’excel·lències només a l’abast de les metròpolis més avançades. És clar, la contínua 
competència entre ciutats notables promouria que l’exemple donat per les primeres en disposar de grans parcs fos 
seguit per altres en el seu afany per no quedar enrere. 

Ja des del segle XVII, però especialment durant el segle XVIII, a les majors capitals europees alguns grans jardins i 
boscos propietat de l’aristocràcia i la reialesa començaven a obrir-se al públic per al passeig dels ciutadans que hi 
descobrien el plaer de passar el temps d’oci amb l’acompanyament del verd en un joc estimulant de veure i ser vist. 
Aquests primers parcs sorgits com a resultat de gestos il·lustrats de servitud d’ús donarien un primer exemple molt 
valuós per a que altres grans ciutats en expansió incorporessin els beneficis del verd en grans quantitats a l’agenda 
de la iniciativa col·lectiva per a fer de la metròpoli un hàbitat saludable i prestigiós.    

Així és que els grans parcs es constituirien com a element urbanístic de naturalesa variable al llarg del temps, 
acompanyant les grans ciutats en el seu transcurs a través de la història, expressant en cada moment atributs i 
qualitats propis i característics de les ciutats capdavanteres i més avançades en les diferents etapes de la seva 
formació.  

Altrament, la llarga història que atresoren alguns grans parcs composa una de les seves principals qualitats. La 
consistència i prestigi d’alguns antecedents vinculats a l’espai del parc central consolida la seva qualitat excepcional, 
els atorga atributs singulars, confirma el seu valor capital i els imprimeix un prestigi notable que el pas del temps 
ratifica, consolida i fins i tot potencia (cfr. IV.1.1.1). Així, el profund arrelament històric d’alguns espais oberts verds a 
la ciutat esdevé un motiu de primer ordre per a que hi cristal·litzi un valor singular que els projecta a convertir-se en 
parc central de la metròpoli. 

La història dilatada d’alguns casos també implica, sovint, una construcció de la seva condició capital que es 
consolida de manera gradual i sostinguda al llarg del temps, tot modificant la seva constitució, aportant millores o 
afegint nous continguts a través d’empreses successives. D’aquesta manera, el resultat del parc central que 
s’observa avui, la seva composició i el ventall d’atributs i qualitats que ofereix a la gran ciutat, són el producte, no ja 
d’un projecte concret i la seva materialització, sinó més aviat d’un llarg procés d’intervencions que han pretès 
millorar-ne en cada moment les seves prestacions. Els parcs més antics, doncs, presenten sovint una composició 
particularment rica i variada com a conseqüència d’aquesta construcció dilatada en el temps.   

Les particulars maneres en què s’ha constituït al llarg del temps la naturalesa pròpia d’aquells parcs de més llarga 
tradició defineix una part important del seu caràcter i condició. Alguns d’ells presenten avui una composició interna 
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particular com a resultat d’una acumulació sostinguda d’accions sobre el mateix sòl. Davant la dificultat de construir 
quelcom important d’un sol cop, alguns casos presenten l’alternativa de consolidar poc a poc el seu valor singular a 
partir de l’adició i superposició de traces projectades en diferents moments de la història, responent a necessitats, 
modes o costums propis de cada temps (cfr. IV.1.3.1). El resultat és un parc on hom pot descobrir les traces dels 
diferents projectes, dels diferents moments històrics, de diferents estils o tendències a l’hora de construir amb el 
verd, o de diferents preferències pel que fa les activitats d’oci urbà.  

Hi ha altres casos que es configuren a través d’empreses successives dedicades a equipar i carregar de continguts 
sòls adjacents, ampliant l’abast de la condició exclusiva del parc central a cada vegada més espai obert existent a 
mesura que la ciutat creix i fomenta noves demandes (cfr. IV.1.3.2).  

I si la llarga història de l’espai es pot presentar com una qualitat en si mateixa, en tant que permet descobrir-hi les 
modes o estils que regien l’art de la construcció de jardins en diferents moments de la història o els antics costums 
de la societat urbana pel que fa les activitats predilectes en el temps d’oci, i en tant que condiciona en molts casos la 
constitució interna resultant del parc, el seu llegat físic ofereix una oportunitat excepcional per a que la ciutadania de 
la metròpoli entri en contacte amb espais i materials que activen la memòria col·lectiva (cfr. IV.2.2.3). D’aquesta 
manera, a través de l’arquitectura present al parc, de conjunts escultòrics commemoratius o del record d’episodis 
rellevants succeïts entre els seus paratges, els parcs centrals de llarga història esdevenen eina didàctica i espais 
educatius que activen la memòria històrica de la ciutadania.    

 

Condicionants del sòl 

Els parcs centrals no han sortit a llocs qualsevols. La seva gran dimensió dedicada a usos no productius, ni tan sols 
estrictament necessaris per a la vida urbana, fa que la seva posició a la metròpoli sigui una qüestió particular que 
respon sovint a determinades condicions del sòl sobre el que s’assenten.  

En alguns casos van ser les condicions geomorfològiques poc agraïdes per a l’assentament d’usos urbans ordinaris 
el que va mantenir els sòls que avui formen part del parc prou desocupats com per emprendre l’empresa de dedicar-
los a aquesta funció especial. Terrenys en pendent o sòls baixos i inundables romanien a l’espera de que s’hi 
consolidés una utilitat estable i significativa per a la ciutat. Així, es poden trobar casos en què la presència d’una 
singularitat geogràfica destacada va promoure l’associació d’aquesta amb una funció urbana especial com és la del 
parc central (cfr. IV.1.1.3).  

La relació de l’espai del parc amb la forma del sòl fa que, en alguns casos, la configuració dels seus espais oberts 
serveixi com a motiu que ratifica els sistemes geogràfics naturals en el cos de la ciutat, fent-los visibles i 
comprensibles, integrant-los en les estructures de la metròpoli, permetent la seva continuïtat, el seu progrés i la seva 
pervivència, qüestions aquestes que, sovint, el progrés de la urbanització nega o amaga (cfr. IV.1.1.6). Si l’expansió 
de la urbanització tendeix sovint a emmascarar o soterrar les condicions geomorfològiques del sòl que li serveix de 
suport, alguns grans parcs es presenten com a oportunitat per a que, en el seu àmbit, aquests sistemes quedin al 
descobert.  

D’aquesta manera, la metròpoli troba, al parc central, 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. En aquest cas la metròpoli troba oportunitats d’identitat 
en la particular manera en que els patrons geogràfics que donen forma i sentit al sòl sobre el que s’assenta la ciutat 
contribueixen a la forma i expressió d’aquesta. 

D’altra banda, podem trobar casos en què determinades particularitats de l’estructura de la propietat del sòl, pel que 
fa la seva forma i els seus agents, han exercit com a motiu germinal per a la concreta ubicació geogràfica del parc 
central en el cos de la metròpoli (cfr. IV.1.1.4). Aquest no és un motiu exclusiu d’aquells parcs europeus situats en 
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antigues propietats de la corona, sinó que algunes parcel·les de particulars civils, per unes o altres vicissituds, han 
esdevingut motiu de germen d’alguns parcs centrals de grans metròpolis d’arreu. 

 

Les qualitats del verd com a motiu de germen 

El verd és el component protagonista de la constitució dels parcs centrals i les qualitats que aquest aporta a les 
ciutats van servir com un dels motius principals per a que es consolidessin com a entitat urbana desitjable per a la 
composició qualitativa de la metròpoli. Els beneficis que el verd aporta a la vida de les persones han passat per 
diferents interpretacions al llarg de la història de les ciutats que han transformat la seva fisonomia en conseqüència, 
promogudes amb arguments estètics, psicològics, d’ordre i justícia social, etc., cada vegada més recolzats per 
estudis i anàlisis amb base científica. A les metròpolis d’avui, en plena era global, la concepció del verd es presenta 
com a una necessitat mediambiental, com un benefici per a la salut física i mental de les persones, com una 
oportunitat per al goig de l’esperit o per a l’observació de les seves expressions més extraordinàries.  

En alguns casos va ser la qualitat i riquesa del verd existent en un enclavament determinat, juntament amb la 
voluntat de conservar-lo per a posar-lo al servei de la composició de la metròpoli, el que va motivar el naixement del 
parc central en aquell indret. La riquesa paisatgística i ambiental preexistent resultava un motiu de gran rellevància i 
un argument sòlid per aquells que defensaven que la gran ciutat no podia perdre l’oportunitat d’apropiar-se 
d’aquests avantatges a l’abast i no podia permetre’s el luxe de malbaratar aquell capital per a l’expansió indistinta de 
la urbanització. Amb la feina mig feta per efecte de la natura, algunes grans ciutats van poder definir el seu parc 
central mitjançant una estratègia de conservació dels valors existents amb la introducció d’algunes modificacions de 
pacificació i adaptació a utilitats urbanes requerides (cfr. IV.1.1.2). 

L’exemple d’alguns grans parcs metropolitans serviria per a descobrir el singular valor del verd de qualitat excel·lent 
com a principal garantia del prestigi destacat que ha de definir el caràcter d’un parc central a una ciutat 
capdavantera. Les ciutats més populoses del món poden contenir al seu interior els espais verds més ben cuidats, 
de major qualitat i de bellesa més excepcional, i han incentivat al llarg de la història la innovació en la recerca de 
solucions que, amb el verd com a material principal, han donat resposta satisfactòria a necessitats urbanes de la 
més alta condició (cfr. IV.2.1.6).  

L’associació del verd amb el desenvolupament sostenible de la ciutat va ser un altre argument rellevant per a la 
consecució d’alguns parcs centrals (cfr. IV.1.1.5). Un gran parc podia servir per a definir una estratègia de progrés 
atent al consum racional de recursos, a la protecció i millora del medi ambient urbà, o al manteniment dels principals 
processos ecològics i de la biodiversitat com a beneficis socials i, a la llarga, econòmics. A més, els grans parcs es 
presentaven com a espais especialment adients per a promoure l’educació de la ciutadania en matèries ambientals, 
un primer pas per a una consciència col·lectiva envers els reptes ecològics que requereixen, a més de grans 
intervencions, l’aportació de les actituds individuals compromeses per a assolir els canvis necessaris que puguin 
garantir un futur sostenible de les grans ciutats. L’experiència acumulada mitjançant la gestió d’alguns grans parcs 
centrals ha contribuït a un canvi de paradigma que en els últims temps ha trobat en la construcció de grans parcs 
una oportunitat per al progrés de tècniques i mecanismes que avancen cap a una concepció eco-sostenible del 
disseny dels espais oberts metropolitans (IV.2.1.8). 

Així mateix, el parc central metropolità ha descobert que el progrés de les grans metròpolis no ha d’estar renyit amb 
la coexistència de la societat urbana amb la biodiversitat més rica (cfr. IV.2.2.2). Molts són els beneficis que la 
població metropolitana pot treure de la convivència amb una nodrida i equilibrada diversitat de flora i fauna, i els 
grans parcs metropolitans ofereixen l’oportunitat de que aquesta es produeixi.      
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Diferències en el mode de construcció 

Una empresa de l’envergadura del parc central comporta una sèrie de reptes notables per a la seva construcció i la 
complexitat dels processos que fan possible la consecució d’un parc central madur ha estat abordada de diferent 
manera en diferents casos. Cada un d’aquests modes de construcció porta aparellat un conjunt d’atributs que 
resulten d’aquesta particular manera d’afrontar la complexitat de l’empresa. És a dir, les particulars maneres en què 
es construeixen els diferents parcs centrals contribueixen a definir algunes de les seves qualitats. 

A banda de l’acumulació sostinguda d’accions sobre un mateix espai (cfr. IV.1.3.1) i de l’equipament i qualificació del 
sòl a tongades, de manera esglaonada (IV.1.3.2), s’han detectat algunes altres particularitats en el mode de 
construir els parcs centrals que contribueixen a una caracterització particular dels espais resultants. 

En alguns casos més que en d’altres destaca la composició del parc com a resultat més o menys directe de les 
tècniques utilitzades per a la seva construcció (cfr. IV.1.3.5). Fugint de referències a estils o corrents estètics 
determinats, la composició d’aquests parcs resulta de l’empremta d’un conjunt de tècniques necessàries per a fer 
possible l’arrelament de la matèria vegetal o la correcta consolidació i drenatge del sòl. En una nova versió de la 
màxima moderna “form follows function”, els projectistes poden trobar motius d’inspiració compositiva en els 
requeriments tècnics, funcionals i ecològics. 

En altres casos, la constitució resultant del parc encaixa millor a una definició com ara la construcció a retalls. En 
aquest cas, una àrea de terra determinada experimenta transformacions diverses en diferents fragments, que treuen 
trossos de l’espai obert per a ser urbanitzats i que n’equipen d’altres per a utilitats diverses pròpies d’un pac central, 
per acabar conformant un parc a base de la reunió de fragments associats a diferents usos (cfr. IV.1.3.3). 

Altrament, cal esmentar que diverses vicissituds esdevingudes durant el procés de consolidació d’un parc central, 
especialment efectives quan es produeix un certa passivitat per part dels administrador, poden acabar desfigurant la 
iniciativa original, veient aquesta reduïdes notablement les qualitats i atributs inicialment projectats. (cfr. IV.1.3.4).    

 

La condició urbanística del parc central i algunes troballes associades 

Els diferents atributs i qualitats que entren en joc en la definició de la condició urbanística particular dels parcs 
centrals metropolitans es poden agrupar sota quatre propietats principals: el parc central és un espai obert; és un 
espai públic; és un espai equipat i estratègic; és un artifici d’extraordinària condició. 

Aquesta particular condició de l’espai, fa del parc central un territori abonat per a la troballa de novetats i per a la 
promoció de la invenció. En allò que hi ha d’original en la construcció del parcs centrals s’hi troben oportunitats per a 
fer d’aquests espais uns receptacles de progrés de la constitució de la ciutat i del seu coneixement. La ciutat sempre 
s’ha desvetllat com a lloc d’avantguarda de la civilització i estímul per al progrés de la cultura, i les metròpolis de 
dimensions gegantines que s’estan formant i consolidant en aquest principi de segle XXI tenen en el parc central un 
dels elements principals per a seguir demostrant que, tractant-se de progrés, les ciutats van primer.   

 

La condició oberta de l’espai 

El parc central és un espai obert, sense per això ser buit. Contràriament a l’associació més comú, alguns parcs 
centrals demostren que l’espai obert pot ser una part protagonista del nucli més central de la metròpoli (cfr. IV.1.2.2). 
Així, al centre de la metròpoli contemporània no sempre hi escau una associació amb la part més intensament 
edificada de la ciutat. I la presència d’espai obert no és sempre directament proporcional a una detectable 
decaiguda de la intensitat urbana. Alguns parcs centrals en posició cèntrica demostren que l’espai obert de la 
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metròpoli pot contenir usos i atributs urbans significatius capaços de contribuir a la constitució ordenada de la 
metròpoli. 

La condició oberta de l’espai del parc central sovint els ha definit com a lloc d’oportunitat per a trobar-hi un 
contrapunt d’equilibri a la intensitat urbana pròpia de la ciutat industrial i capitalista (cfr. IV.1.2.5). La decaiguda de la 
intensitat edificada s’associa a una oportunitat de descans del tràfec quotidià, i en això s’hi ha trobat sovint el 
principal argument per a defensar la necessitat de reservar, al mig de teixits intensos, grans àrees obertes adients 
per a l’evasió momentània de la intensitat urbana que les envolta. 

Per això, entre altres motius, el parc central es desvetlla com una expressió positiva i puntera de la cultura de la 
congestió.  

Altrament, cal considerar alguns punts de conflicte en la introducció d’una unitat espacial de gran dimensió en el cos 
de la metròpoli intensament subdividit, atès que l’espai obert dels grans parcs suposa una interferència notable en 
les continuïtats ordinàries de les estructures urbanes i dels seus usos (cfr. IV.1.2.6). En aquest camp, en l’espai 
d’interfase que composa la transició entre les estructures menors de la ciutat i l’estructura pròpia, a vegades quasi 
autònoma, del gran parc, romanen rellevants oportunitats per a la invenció de formats urbans especialment 
qualificats, expressius de la complexitat metropolitana. Sovint, aquesta interferència de la gran dimensió en el cos 
compacte i de gra menut de la metròpoli produeix alguns conflictes com ara la interrupció de les continuïtats de la 
infraestructura de transport, l’excessiva separació de barris, etc. En altres casos aquesta interferència esdevé un 
avantatge, contribuint a una major llegibilitat del plànol de la metròpoli, a una caracterització diferenciada de les 
àrees urbanes que separa, etc. I a vegades, algunes comunitats de la societat urbana, especialment les classes 
altes, troben en aquesta separació un atribut qualitatiu que inclina les seves preferències pel que fa el sòl on 
establir-se. 

El parc central és un símptoma més d’una determinada tendència de la metròpoli actual, i que sembla tenir projecció 
en el futur, com és el fet de trobar en l’espai obert una condició cívica cada dia major, més definida i més apreciada. 
El parc central és una expressió d’altes prestacions del capital urbà que es pot extreure de l’espai obert i de les 
oportunitats que aquest pot oferir a les metròpolis d’avui: ordre, identitat, equilibri, perspectives de progrés 
sostenible, etc.   

 

La naturalesa pública  

A més de la condició oberta, la naturalesa pública de l’espai, o el fet que siguin llocs de propietat i utilitat pública per 
definició, aporta una sèrie de qualitats que resulten cabdals en la definició del rol protagonista d’aquests grans 
parcs. Són llocs d’allò més adients per a que públic de tota mena i condició trobi espai per a reunir-se lliurement amb 
totes les seves diferències (també per a desplaçar-se, recrear-se i expressar-se sense més obligacions que les 
àmpliament convingudes per a la convivència cívica) veient-se igualment satisfetes les seves diferències, que 
permet que esdevingui un esclat d’interacció pública, política i social.  

El paisatge naturalitzat, sovint interpretat com a lliure de valors de classe per la seva inspiració en els processos i 
lleis universals que regeixen la vida de tot el que és material verd, la presència d’atributs atractius per a persones 
amb tota mena de preferències (la botànica, l’esport, la zoologia, la història, la geologia o la geografia, les 
manifestacions artístiques, els grans espectacles col·lectius, etc.), i l’accés lliure i universal a la majoria d’aquests 
serveis, sense contrapartides dineràries, són atributs que contribueixen a la definició del parc central com un espai 
capaç d’anivellar la condició dels individus i d’esvair la diferenciació de classes.      

Aquests arguments s’han manejat, és clar, en la construcció de posicions i discursos polítics, han pres cos entre 
l’opinió ciutadana i promogut reclamacions civils. En mans de les administracions públiques, a alguns parcs hi han 
recaigut al llarg de la història tot tipus de sol·licitacions per a exercir com a espais educatius de la ciutadania, 
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transmissors de determinats valors ideològics i morals, i expressió de categories abstractes com ara la democràcia, 
la ciutadania, la convivència, el civisme o el consens (cfr. IV.1.2.3).  

Sens dubte avui, un dels sistemes de valors que més activament poden transmetre els parcs centrals, com és el 
respecte pels sistemes ecològics com a responsabilitat col·lectiva, resulta molt apropiat en tant que ateny alguns 
dels reptes més rellevants que haurà d’afrontar la construcció de la metròpoli en el futur. Al parc central hi ha lloc per 
a transmetre a la població metropolitana una estima pels materials, sistemes i processos naturals basada en el 
coneixement i la possibilitat de la comprovació empírica. L’educació transmesa contribueix a que la població 
metropolitana es conscienciï de la seva responsabilitat individual en el futur mediambiental global, així com la 
mantén alerta i activa per a la sempre necessària reivindicació a les administracions públiques, controlant que 
aquestes exerceixin adequadament les seves competències en aquestes matèries (cfr. II.4). 

Alhora, en alguns parcs s’hi estableixen les seus dels principals poders i institucions que administren el bé comú, i 
en ells es posa de manifest l’atractiu del parc central com a espai adient per a la reivindicació de la dignitat d’allò 
públic com a emblema de la metròpoli capital (cfr. IV.2.1.5). 

També cal destacar que la seva condició pública, unida a la seva gran dimensió d’espai obert, carreguen el parc 
central amb la responsabilitat d’esdevenir espai amb màxima capacitat de servei per a la trobada multitudinària i hi 
associa, per aquest motiu, una sèrie d’atributs agraïts com són l’adequat servei de les xarxes de transport col·lectiu, 
la presència d’enclavaments oberts amb dimensions i qualitats espacials que afavoreixen aquest tipus de fenomen o 
amb l’associació d’aquests a alguns esdeveniments o activitats singulars d’atractiu excepcional (cfr. IV.1.2.10). En 
alguns casos, els esdeveniments multitudinaris que es produeixen de manera extraordinària a ciutats capitals fan 
servir els seus parcs centrals com a escenari singular i de prestigi especialment apte per a l’expressió de la societat 
global (cfr. IV.2.2.5). 

La condició pública i oberta del parc central, amb el complement de ser espai de costum per a la trobada col·lectiva, 
associat a sistemes de valors com la llibertat i la democràcia, amb una imatge simbòlica reconeguda i 
l’acompanyament de l’arquitectura i l’ornament de màxima qualitat desvetllen la troballa d’una espècie d’àgora per a 
la metròpoli contemporània (cfr. IV.2.1.1). Manifestacions col·lectives de tota mena, fins les més noves expressions 
de la societat global, tenen lloc al parc central, un nou àgora de la cultura de masses. L’esperit de la polis grega es 
manté vigent en algunes metròpolis amb un espai obert de dimensions a l’altura de les aglomeracions a que serveix 
de referència. 

 

Un recinte equipat i estratègic 

L’equipament divers que al parc central es posa a disposició de l’oci ciutadà fa de l’espai un mosaic de serveis i 
utilitats de diversitat compatible (cfr. IV.1.2.7). Àrees i recintes especialitzats de tota mena s’apleguen al parc i enmig 
del verd per a composar un conjunt mesclat i variat d’utilitats per a l’oci capital.  

Tanmateix, aquestes diverses utilitats que poden trobar-se al parc, enteses com un conjunt, composen una certa 
concentració funcional especialitzada (cfr. IV.1.2.8). I és que als grans parcs centrals no tot hi és igualment ben 
rebut. Bona part del seu prestigi capital es sosté en l’oferiment d’utilitats exclusives a la metròpoli i de qualitat 
excepcional. S’hi acumula equipament punter i espais d’excel·lència per a les activitats d’oci de major prestigi, el 
parc contribueix a dignificar especialment algunes activitats de lleure i a fer de la metròpoli el lloc amb les millors 
oportunitats per a gaudir de la seva pràctica en les seves més dignes expressions (cfr. IV.2.1.7). 

Com a peça urbana estratègica, que pretén oferir un servei centralitzat a tota la ciutadania metropolitana, requereix 
comptar amb una accessibilitat de qualitat, garantint una adequada connectivitat amb la major part possible del 
territori (cfr. IV.1.2.1). Cal, a més, que es garanteixi la possibilitat que hi accedeixin visitants de manera massiva i 
concentrats en un temps curt, i que puguin sortir-ne de manera igualment eficaç, i una ubicació qualificada respecte 
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les xarxes de transport que proporcioni una bona visibilitat del parc des d’espais de desplaçament quotidians 
contribueix al seu reconeixement com a peça urbana de rol preferent i condició excepcional.  

La gran capacitat de servei que la metròpoli pot trobar en un parc central resulta agraïda a l’hora de fer d’aquest un 
recurs enriquidor de les iniciatives de planificació integrada de la gran ciutat i el seu territori d’influència. La figura del 
parc central, en la seva expressió com a lloc capaç de centralitzar activitats especialitzades d’atracció metropolitana, 
s’ha demostrat com a recurs amb avantatges per al disseny racional de la metròpoli, i la disposició ordenada dels 
espais que han de satisfer les seves necessitats, en alguns casos singulars (veure el cas d’Amsterdam a IV.1.2.4).  

El potencial de servei multi-escalar del parc de central (cfr. IV.1.2.9), que li ve en part per la seva gran dimensió i la 
seva vocació de servei públic, reclama el reconeixement de la varietat associada que representi els diferents nivell 
de proximitat geogràfica i d’inserció en el marcs periòdics de la vida ciutadana, i la necessària aportació de solucions 
adaptades que venguin a satisfer des del passeig quotidià fins al lleure setmanal o extraordinari. 

En aquest context s’intueix un parc central que representa la integració més accentuada de la diversitat de la 
metròpolis o dels oposats compatibles en l’alta densitat concentradora, qüestió que es fa palesa quan en la 
constitució del parc hi participen algunes expressions d’allò més públic al costat de l’espai obert a la intimitat 
personal més estimulant, apte per a la lliure expressió de la individualitat. 

A resultes de tot això, el parc central pot reivindicar-se com a centre urbà de densitat qualitativa, on la coincidència 
de la convergència de fluxos amb la diversitat i atracció de les activitats que s’hi produeixen construeixen un sentit 
de centralitat contemporània amb qualitats particulars (cfr. IV.2.1.2). 

 

Un artifici extraordinari 

Els parcs centrals són una síntesi radical i extrema dels aspectes més rics de la condició urbana més 
desenvolupada. Reclamen i promouen l’expressió artística més selecta per a confirmar la seva constitució capital 
(cfr. IV.2.1.3) i fomenten així invencions arquitectòniques i urbanístiques destacades. El millors estadis, els millors 
contenidors culturals, els majors espectacles, les principals institucions que representen la sobirania pública o les 
millors expressions de la construcció del paisatge s’apleguen per a definir el parc central com un espai capaç 
d’expressar les més destacades qualitats de la condició urbana selecta.   

Altrament, les solucions adients als problemes de naturalesa tan variada que s’agrupen en una mateixa entitat 
urbana, com és el cas dels parcs que ens ocupen, requereixen una atenció oberta al ventall de qüestions implicades 
que sovint promou resolucions imaginatives que s’expressen en forma d’una deliberada mescla que aporta 
prestacions i avantatges apreciables.  

L’artifici del parc central ofereix la possibilitat de treballar la seva composició per a que l’espai transmeti les més 
selectes i apreciades experiències perceptives i sensorials. Al parc central hi ha terreny fèrtil per al desplegament de 
materials, mecanismes i recursos de tota mena que potenciïn una singular i atractiva experimentació amb els sentits 
durant l’estada entre els seus dominis i el gaudi dels seus beneficis per a l’esperit (cfr. IV.2.1.4). Hi escau la 
intervenció d’arts que utilitzin la forma i materialitat del parc per a potenciar el goig a través de la vista, l’oïda, 
l’olfacte i el tacte, que construeixin artefactes especialment dedicats a l’oferiment experiències sensorials que 
difícilment poden percebre’s a la ciutat ordinària com una dels seus singulars atractius. Les oportunitats del parc per 
a explotar aquesta percepció sensorial qualificada es poden extreure dels intensos colors de la floració, de la 
mutació cromàtica estacional de l’espai, de la bellesa de les imatges líquides del paisatge reflectides de manera 
especular sobre làmines d’aigua, del murmuri d’aquesta en fluir o el de les fulles agitades pel vent, del tacte de l’aire 
a la cara o de la variada consistència del sòl sota els peus, de l’olor de la matèria orgànica, del sòl i l’ambient 
depenent de les diferències en les condicions higrotèrmiques, de la fragància de les flors o de la percepció de les 
condicions climàtiques a través del que s’expressa per mitjans naturals. 



EL PARC CENTRAL A LA METRÒPOLI CONTEMPORÀNIA. Una definició crítica 

382 

La descoberta als parcs centrals d’un seguit de troballes rellevants per a l’enriquiment de la constitució de la 
metròpoli i per al progrés de la disciplina urbanística fa intuir que en aquests espais singulars hi ha un camp de 
coneixement,  amb certa autonomia que, tanmateix, té capacitat per a informar i oferir pautes per a l’actuació en 
altres espais de la metròpoli fora del seu àmbit. Hi ha en aquests parcs espais ocupats per experiències 
arquitectòniques especialment reeixides i internacionalment reconegudes que van resultar, en el seu moment, 
contribucions altament originals que, amb més o menys projecció, han tingut la seva influència en altres obres dins i 
fora del camp del parc central. 

A resultes de tot això, d’aquesta mescla particularment rica i selecta d’expressions urbanes, del seu prestigi i del 
coneixement que d’aquest té la ciutadania, el parc central promociona i divulga tot un seguit de noves escenes 
urbanes que contribueixen a l’enriquiment de l’imaginari col·lectiu del que un centre urbà i metropolità és i pot ser en 
el futur, i fa pujar el nivell d’exigència als estàndards dimensionals i de qualitat dels espais que acullen les activitats 
urbanes més apreciades (cfr. IV.2.2.6). 

El cert és que els casos estudiats permeten orientar la vista cap a la capacitat d’aquests espais per a estimular la 
innovació en el maneig de la diversitat i el seu govern per a fer-la un atribut positiu, en un camp que, a més, 
introdueix de manera especial alguns ingredients poc habituals en àrees urbanes de configuració més ordinària, com 
ara l’atenció als processos ecològics o l’ordenació qualitativa i habilitació funcional de l’espai lliure en grans 
quantitats, per exemple. Són, doncs, espais que donen peu a la troballa de situacions urbanes ben singulars, que 
els espais ordinaris no poden promoure, les quals demostren que a les grans metròpolis d’avui s’hi ofereixen 
qualitats úniques i de molt variada naturalesa, i que aquestes hi conviuen en una rica mescla que resulta un dels 
seus principals i més valorats atractius.  

Al capdavall, la ciutat sempre s’ha desvetllat com a lloc d’avantguarda de la civilització, estímul per al progrés de la 
cultura, i les metròpolis de dimensions gegantines que s’estan formant i consolidant en aquest principi de segle XXI 
tenen en el parc central metropolità un dels elements principals per a seguir demostrant que, tractant-se de progrés, 
les ciutats van primer.   

 

El Parc Capital 

Tot això és aquest element singular dins del sistema d’espais lliures metropolità. Aquesta excepcional composició no 
es veu adequadament reflectida amb el qualificatiu de “central”, que mescla les condicions geogràfiques amb la 
funció urbanística, i en canvi ve prenent un rang capital a les metròpolis que gaudeixen dels seus beneficis, per la 
seva riquesa, complexitat i significat cívic emblemàtic. Si central no resulta avui prou expressiu del paper singular i 
destacat d’aquests parcs, sembla, en canvi, més encertat i escaient el qualificatiu de capital. Els casos estudiats són 
expressions més o menys apropades a una condició singular i accentuada de l’espai a la metròpoli que és la que 
defineix el Parc Capital de la metròpolis d’avui y de les manifestacions d’avantguarda del fenomen urbà avenir que 
es permet advertir en l’horitzó.  

Els continguts que entren en joc en la definició de la particular naturalesa d’aquests parcs i del seu paper en la 
constitució de les grans ciutats actuals i de l’avenir són de naturalesa molt diversa. Indagant entre alguns d’ells 
s’intueix una tendència al servei singular i capdavanter, una orientació cap a l’excel·lència, en els espais i les 
estructures construïdes que els composen i en les activitats que aquests promouen, i una vocació d’accés universal 
a tots els públics.  

El Parc Capital ocupa una posició estratègica en el cos de la metròpoli i dins el seu sistema d’espais lliures, i compta 
amb el favor d’una accessibilitat qualificada. El Parc Capital destaca per la seva dimensió i per la reunió d’algunes 
de les qualitats pròpies de les grans metròpolis més apreciades. El Parc Capital conté expressions artístiques i 
arquitectòniques de prestigi rellevant i reconegut internacionalment. Al Parc Capital hi ha lloc per a les 
manifestacions més actuals de la cultura de masses i de la construcció de les metròpolis globals. Al Parc Capital hi 
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ha manifestacions de la història rellevants per a la reconstrucció de la memòria col·lectiva de multituds que 
sobrepassen l’àmbit de la metròpoli. Al capdavall, el Parc Capital és una síntesi dels atributs i qualitats més 
destacades i apreciades que defineixen les diferències entre les identitats particulars del diversos casos d’estudi, 
aquells que indefectiblement conformen el principal cos de coneixement per a aquesta definició, i que composen 
una guia de referència variada per al judici de l’adequació de les solucions que presenten.  

El Parc Capital és la màxima aspiració dels majors i més destacats parcs de les metròpolis més avançades. 
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