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Un mur per sobre l’alçada de la nostra vista manifesta el desig 
de no ser destorbat(1). En segons quins contextos manifesta 
hostilitat.  

L’element predominant a la fotografia són les tanques per sobre 
l’alçada de la vista. Tan sols l'haver-la fet en un carrer en 
baixada proporciona context (una urbanització qualsevol en una 
ciutat costera qualsevol) i evita la sensació real que es té 
quan es camina per un carrer així: la de ser a una mena de 
trinxera urbana veritablement incòmoda. Rere les tanques, cases 
i jardins. Als jardins la vegetació és exuberant, diversa, ben 
condicionada i mantinguda. La totalitat del verd d’aquesta 
urbanització és privat i està més ben cuidat del que ho faria 
qualsevol organisme públic.  

El sumatori de la decisió de plantar i mantenir un petit jardí 
dona una decisió a gran escala que proporciona a la ciutat una 
biomassa considerable.  

La fotografia, però, té alguna cosa que la fa incòmoda fins i 
tot per als propietaris dels habitatges que he retratat, i és 
precisament aquesta reiteració de tanques per sobre l’alçada de 
la vista. Només aquest gest, repetit arreu, auspiciat per 
l’Ajuntament de torn, desfà tot el sentit de comunitat que pugui 
existir en aquesta urbanització i la converteix en una successió 
de cases unifamiliars connectades umbilicalment amb una primera 
residència sense la més mínima interacció ni amb els veïns ni 
amb la ciutat, ni tan sols amb les bones vistes que moltes 
d’aquestes cases podrien tenir. La tanca, en canvi, tan sols 
proporciona un engany psicològic, ja que no té res de segura 
contra la intrusió, ni tan sols contra la intimitat en aquests 
temps de Google Earth.  

La propietat privada té límits. Sempre. En siguem conscients o 
no. Els límits ens remeten als éssers socials que som. Ser 
social ens defineix estructuralment. Ser sociable ja és una 
opció. Per a definir una propietat n’hi ha prou amb disposar una 
successió de fites d’uns quaranta centímetres (l’alçada del 
genoll: tot es remet al cos humà). Només amb això qualsevol 
entén que es defineix una propietat privada. Per a definir una 
barrera n’hi ha prou amb 90 centímetres. Cap normativa municipal 
hauria de permetre pujar tanques per sobre aquesta alçada. La 
intimitat és un dret important. Per a aconseguir-la hi ha 
múltiples recursos: vegetacions de mitja alçada, les copes dels 
arbres, parres, heures, tendals, cortines i els que em deixo.  

La gestió dels límits del verd privat és un dels instruments més 
poderosos que existeixen per a fer ciutat. Se m’ha d’entendre 
bé: el verd privat és privat. No estic proposant que sigui una 



altra cosa. Senzillament estic reivindicant la mirada sobre 
aquest verd i les relacions visuals que crea. Quan passegem per 
un carrer on tots els veïns d’una comunitat competeixen per qui 
té més verd als seus balcons, creant veritables paradisos en 
miniatura que addicionalment els permeten tenir les cortines 
obertes tot el dia, tots els vianants se n’alegren i participen 
d’aquest confort visual. És un motiu d’orgull tan pels veïns com 
per al municipi. El verd fa façana.  

Hi ha diversos exemples internacionals d’això. Els squares 
londinencs són privats. Només hi pot entrar la comunitat que els 
gestiona. Les seves tanques, però, estan calades i tota la 
ciutat en gaudeix i se n’enorgulleix fins a l’extrem que els 
squares són un dels elements que més bé caracteritza Londres. De 
ser públics la ciutat no se’n podria fer càrrec.  

L’estudi barceloní Archikubik està a punt de construir, si no ho 
està fent ja, un complex a París basat en el verd privat(2). Una 
corona d’edificis d’habitatge protegeix uns horts que es 
gestionen i exploten comercialment de manera privada. Els 
habitatges respiren a través d’aquests horts, que proporcionen 
un entorn tranquil, net i agradable de mirar, mentre protegeixen 
aquesta instal·lació i creen barrera permetent el seu ús 
comercial.  

La interacció entre els elements privats, sense que aquests 
elements privats deixin de ser-ho, s’entén, conforma l’espai 
públic. El verd privat afecta decisivament les característiques 
d'aquests espais i els poden arribar a conformar.  

Ser-ne conscients i actuar en conseqüència només pot millorar 
les nostres ciutats.  

 

(1) És per això que les tombes fan sis peus de profunditat (Ho 
dic per la sèrie, és clar: aquí són uns dos metres): 
l’enterrador ha de quedar colgat amb el mort. És una mesura de 
respecte ancestral.  

(2) No els he demanat cap fotografia perquè aquest projecte és 
tan meravellós que mereix més que aquesta simple menció.  


