
No parlaré d’arquitectura, 52_ El paviment continu i la 
civilització. 

 

El dimensionament d’un element es realitza en funció del seu 
punt crític: allò de la baula dèbil i tal. En el cas dels 
carrers de les nostres ciutats aquest punt crític ha estat 
secularment el transport. No es tracta de que els vianants 
puguin fer-se un carrer seu. Es tracta de poder alimentar un 
comerç, traslladar el combustible de la calefacció, els mobles, 
etcètera. És per això que, al seu dia, va ser tan senzill 
introduir el cotxe al centre de les nostres ciutats. El cotxe, 
en segona instància, va dimensionar els espais públics de les 
perifèries, qualificats amb total precisió d’inhumans a causa 
del fet obvi que les dimensions d’un vehicle, la velocitat del 
seu desplaçament, els seus radis de gir, els espais destinats a 
la seva logística i al seu magatzematge no tenen res a veure amb 
les proporcions del cos humà.  

Unim a aquest panorama avantguardes artístiques com el Futurisme 
i els seus deixebles avantatjats, els publicistes, i tindrem 
aquesta velocitat sacralitzada, sacralització que el cinema 
refrendarà en innumerables pel·lícules que han associat el cotxe 
privat a la llibertat amb la potència d’un arquetip. El que no 
és cert. No a la ciutat. A la ciutat un cotxe té dos temps d’ús: 
el primer, quan el vehicle es desplaça, sempre acompanyat 
d’altres vehicles, negociant l’espai amb vianants, transport 
públic que va a una altra velocitat i vehicles diversos a 
tracció humana, darrerament electrificats. El segon temps és 
quan aquest vehicle queda emmagatzemat entre transport i 
transport. L’espai d’emmagatzematge del cotxe en metres quadrats 
implica també els seus espais de maniobra, els seus espais 
d’accés i els seus espais de desplaçament vertical quan aquest 
es fa necessari que fan que sigui necessari multiplicar la 
superfície d’aquest cotxe diversos ordres de magnitud. Això 
sense parlar de que aquest espai en metres cúbics no és gens 
menyspreable.  

El cotxe ha modificat el paviment dels nostres espais públics 
especialitzant-lo per zones: de rodadura, de trànsit, d’estar, 
de disposició del verd. Un espai públic estàndard presenta 
diversos nivells i s’especialitza de tal manera que no es pot 
llegir de manera unitària. Més tenint en compte que un desnivell 
de deu centímetres és suficient per canviar les característiques 
d’un espai.  

No és la meva intenció, però, demonitzar el cotxe. Unes petites 
reflexions:  

Hem subestimat el seu ús. Un altíssim percentatge del nostre 
transport es fa mitjançant diverses escales de vehicles, des de 
camions de gran tonatge fins a cotxes. Sense el seu concurs no 
pot funcionar el comerç. Cap comerç. Ni el comerç de luxe ni les 



petites tendes de barri. Ni les grans superfícies ni els mercats 
de productes ecològics.  

La xarxa de transport públic no està, ni de lluny, correctament 
dimensionada. A les perifèries de les grans ciutats espanyoles 
(singularment les dues més grans, Barcelona i Madrid) està a 
punt de col·lapsar. Sumem a això la seva poca fiabilitat a molts 
llocs arreu de la península. El tren a Extremadura és un drama. 
Hi ha centenars d’habitants, sinó milers, de ciutats de la 
perifèria de Barcelona que han perdut el seu lloc de treball per 
culpa de dependre de Renfe.  

Encara no ens fem a la idea de què significarà el cotxe 
elèctric. No és possible suplir la xarxa vehicle a vehicle per 
moltes raons interconnectades: el temps de repostatge és alt, 
hores, el parc automobilístic s’aparca al carrer en un 80%, 
impedint-ne aquesta recàrrega, que, cas de produir-se a casa, 
obligaria a triplicar el dimensionament (i el consum) d’una 
xarxa elèctrica domèstica. I no està previst que la tecnologia 
per a que les bateries puguin funcionar d’una altra manera pugui 
millorar en alguns anys. És a dir: l’aparició del cotxe elèctric 
matarà el panorama actual d’ús del vehicle privat i transformarà 
els nostres hàbits d’ús i la nostra indústria amb tot el que 
això comporta en termes de llocs de treball, indústries de 
components associades, etcètera. No m’estic lamentant ni ho 
estic demonitzant, entre altres coses perquè considero el marc 
actual de mobilitat insostenible. Em limito a constatar-ho i a 
constatar el fet que no em sembla que estem preparats per aquest 
canvi.  

Tornem, però, als paviments. Sense el protagonisme central del 
cotxe els nostres espais públics no necessiten estar 
especialitzats per zones de rodadura. Poden estar tots ells a un 
sol nivell, sense obstacles ni interrupcions.  

Una història desgraciada: el millor projecte d’espai públic que 
impliqués el cotxe que conegui no ha estat mai construït. Em 
refereixo a la proposta per a l’ordenació de la plaça Molina de 
Barcelona, obra de Jordi Garcés i Enric Sòria (estudi que, per 
cert, mai entendré per què es va separar. Tots dos hi han perdut 
molt), que van proposar una plataforma única d’asfalt negre que 
ocupava tota la zona a un sol nivell, plataforma jerarquitzada a 
través de tots els altres elements presents a una plaça amb 
cotxes: les línies de la calçada, els escossells dels arbres, el 
mobiliari urbà. L’absència de nivells canviava completament 
l’espai, l’humanitzava, l’unificava, el feia molt més urbà. I el 
preparava per al que vindrà: la fi de la preponderància del 
cotxe, compatibilitzant-lo pel camí amb el seu ús intensiu.  

Se’n va construir una versió descafeïnada amb el mateix paviment 
indiferenciat per totes les zones... però amb nivells, el que va 
convertir un projecte extraordinari en un projecte mediocre i 
insubstancial. No per culpa dels arquitectes, em consta.  



Em mullo: un espai públic urbà hauria de tenir únicament dos 
nivells: el nivell del terra i el nivell del sostre. El nivell 
del terra hauria de ser uniforme, sense obstacles, el mateix 
espai negociat per qualsevol tipus de vehicle i els vianants. 
Sobre aquest nivell, un sostre format per les copes dels arbres. 
Quan això passa la temperatura pot baixar fins a deu graus a 
l’estiu de manera totalment natural i gratuïta. Només cal anar 
al carrer Ciegos de Xerès per a comprovar-ho.  

Un problema i una oportunitat.  

El problema: encara estem a anys de que aquest negociat entre 
vehicles i vianants es faci bé. La regulació no és uniforme, hi 
ha buits legals i una enorme falta d’educació que els magnifica. 
Vull pensar que això tindrà solució.  

L’oportunitat ve en forma d’una reflexió sobre espai públic urbà 
que em van proposar RCR arquitectes. El nivell únic resolt amb 
un material específic, el que convingui a cada lloc, és capaç 
d’identificar una ciutat amb més força encara que els seus 
edificis singulars. Sabem que som a Venècia perquè els carrers 
són de pedra i aigua. Sabem que som a un poble de l’Almeria 
interior, malgrat el seu urbanisme genèric, perquè els carrers 
es pavimenten amb el marbre que sobra de les pedreres. Sabem que 
som a Cadaqués perquè els carrers es pavimenten amb còdols. I un 
llarg etcètera. El paviment únic és una gran oportunitat per a 
que l’arquitectura consolidi i doni imatge a la civilitat. Seria 
un bon principi per a civilitzar qualsevol ciutat.  

	  

	  


