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To drive around a city in the 1980's is encounter a limited range of different types of
townscapes, indefinitely repeated. These are, in fact, so different that they seem to
bear little or no relationship to one another. There are drab modernist renewal
projects, gleaming towers of conspicuous administration, gaudy commercial strips,
quiet residential suburbs, the blank boxes and great parking lots of shopping malls,
quaint heritage districts, industrial states; then there are more modernist housing
projects, more suburbs another commercial strip, another industrial district, another
post-modern townscape, another suburb.... It seems that modern life is filled with an
easy acceptance of repetitive standardised discontinuities."

Edward Relph, The Modern Urban Landscape (1987)

Vincent: You know what the funny thing about
Europe is?
Jules: What?
Vincent: The little differences. They get the
same shit over there that we get here; just that it
is a little different (...). You know how they cali a
quarter of pound with cheese in Paris?
Jules: Don't they cali it a quarter of pound with
cheese?
Vincent: No, they got the metric system and
don't know what a fucking quarter of pound ¡s!
Jules: How do they cali it?
Vincent: They cali it... Royale with cheese.
Jules: Royale with cheese... and how do they
cali a Big Mac?
Vincent: Well, a Big Mac's a Big Mac... But
they cali it Le Big Mac.

Quentin Tarantino, Pulp Fiction (1994)



I. Ciutat vs. urbanitzacfó: tendencias actuáis I futuros. Estat de la questló

'The changes that have taken place in the worid's mature cities go beyond appearance. It
is not the fact that buildings look different, that they have píate glass or stone facades
rather than concrete ones, ñor even that they are configurad in different ways, that has
caused the underlying changes in the way that life is líved. It is the affluence of the society
that buílds them, the patterns of living that its citizens adopt, and perhaps most critically,
the struggle for economic advantage by one city over another that have been the driving
forces behind change."

Deyan Sudjic, The 100 mile city.

Al llarg de les ultimes décades, les ciutats del món occidental industrialitzat han experimental canvis
importants peí que fa a la seva organització económica. Canvis radicáis que no només han afectat a l'ámbit
de la producció, sino que també a l'esfera del consum. Aquesta doble transició ha donat forma al que
actualment s'anomena ciutat postindustrial.

Les crisis del fordisme. El planeta ciutat

Els canvis en l'esfera de la producció teñen a veure amb una profunda transformado deis sistemes i les
formes de produir bens de consum i, al mateix temps, d'organitzar el treball productiu. Durant l'últim tere, del
segle XX, l'activitat productiva va comencar a estructurar-se ¡nternament i a localitzar-se en el territori d'una
forma molt diferent a la que es venia fent durant el cicle d'acumulació fordista1. Una evolució que es pot
resumir a partir de dos processos interrelacionats.

• El primer es la desindustrialització, que caracteritza l'evolució de les árees urbanes deis paVsos
desenvolupats durant les ultimes décades del segle XX, Una evolució expressada fidelment per la crisi
d'alguns sectors i activítats industriáis que, progressivament, perderen importancia i pes economic en
l'escala local i regional, com la siderurgia/ metal lúrgia o la industria de l'automóbil. Ámbits productius que,
precisament, havien estat el motor del creixement economic des del final de la segona guerra mundial.

• El segon és la disponibilitat de noves tecnologies, com la microeíectrónica, la robótica o els sistemes
electrónics d'informació i telecomunicació, que van fer possible l'eliminació d'alguns processos en la
cadena de producció i, sobretot, van permetre simplificar, separar i fragmentar la majoria d'ells.
Contemporániament, grácies també a la ¡ncorporació d'aquestes noves tecnologies, les xarxes de
transport minoraren molt, tant peí que fa a la extensió i cobertura del territori com també peí que fa a
l'eficiéncia, l'eficácia i la capacitat de gestió.

El resultat era aleshores molt ciar: ja no només no era necessari concentrar totes les etapes de producció en
un mateix punt del territori sino que era possible traslladar la producció allá on les condicions de localització
fossin óptimes per cadascuna de les activitats del procés productiu. D'aquesta manera, al mateix temps que
les industries pesades i extractives perdien importancia i fins i tot desapareixien, es fou produint una
relocalització industrial en funció de nous factors, com la integració de noves tecnologies o nous requeriments
com la qualitat ambiental. Llocs i ciutats que mai havien estat en el mapa de íes activitats productives
comencaren a emergir com territoris on es podien localitzar fragments específics d'un procés productiu entes
ja a una escala global i, com es veurá mes endavant, planetaria .

1 Per fordisme s'entén el tipus de producció i d'organització del treball productiu característics de les socíetats industriáis
des de les primeres décades del segle XX, i que es desenvolupa a partir de la introducció de la cadena de muntatge i de
la producció estandardizada a preus baixos per garantir un mercal de consum homogeni a gran escala.

2 Algunes de les companyies que millor expressen avui en dia aquest canvi radical en l'organització de les activitats
económiques mostren fidelment com la producció és un input localitzable en una gran multiplicitat de llocs, alguns fins i tot
al marge de l'economia capitalista fins no fa molt. La cadena productiva d'empreses com Nike o Ikea es localitza en
fragments de territoris urbans a paísos i fins i tot continents diferents.

Pero durant les ultimes décades del segle XX, les noves tecnologies no només s'tncorporaren ais sector
productius industriáis sino també en el sector tercian emergent, el qual es desenvolupava i diversificava
rápidament. A fináis deis anys vuitanta, es comenta a parlar de hiperindustrialització (Esser; Hirsch, 1989),
per referir-se a aquesta nova situado creada per les noves tecnologies aplicades a la producció industrial i ais
servéis. Al mateix temps, les activitats industriáis clássiques que havien protagonitzat la segona revolució
industrial comencaren a ser sinónim d'espai urbá abandonat i vacant, o passaven a ser patrimoni parcialment
rescatat per la, llavors incipient, economia del turisme cultural.

El nou escenari economic es va caracterizar, a partir d'aleshores i mes que mai, per la progressiva
segmentado i especialització tant de l'activitat económica, com de la seva localització en el territori:

• Del sistema de les grans factories industriáis que aprofitaven les tradicionals economies d'escala i
aglomerado, es passá a una organització en xarxa on a cada unitat productiva corresponia una etapa
concreta i diferenciada del procés productiu.

• De la localització en árees urbanes centráis es passá a un model territorial que combinava la ubicació
urbana amb una distribució mes difusa sobre el territori, al llarg de les regions metropolitanos cada
vegada mes extenses i integrades.

Peí que fa ais canvis en Testera del consum, la idea de fragmentació també hi juga un paper important. El
segle XX s'havia caracteritzat, fins a la década deis setanta, per la invenció i consolidado del consum de
masses propi del fordisme, organitzat sobre la base de productes molt estandarditzats com els
electrodoméstics, l'automóbil o l'habitatge. A la producció en massa li corresponia un mercat de consum
estructural a partir de l'estandardització de les pautes de consum. En altres paraules, el benefici economic
romanía sobre el fet de produir en grans quantitats un producte molt homogeni i poc diversificat, assolit per
poblacions amb patrons de consum i estiis de vida també homogenis. Així dones, produir molt i del mateix,
produir molt un producte homogeni. Una llei d'or establerta per Henry Ford ais anys vint amb el primer
producte fordista, el model T-ford, un vehicle comprat en massa pels mateixos treballadors que el produíen3.
Les tres darreres décades del segle passat, en canvi, significaren una progressiva fragmentació deis mercats
de consum i la conseqüent aparició de tipus de consumidors diferents. Si durant l'era industrial la rendibilitat
de la producció havia depés sempre de l'existéncia d'un mercat de consum massiu i homogeni, la era
postindustrial comencava a caracteritzar-se per la fragmentació d'aquest mercat de masses i la multiplicado i
jerarquització deis estiis de vida 4.
Produir poc de un producte diferenciat, era ja a principi de la década deis noranta la regla per a obtenir
beneficis. Segmentar la producció en lots mes petits - la dita producció en small-batches - o introduir
variacions i canvis de disseny de forma mes freqüent o quasi continuada, foren métodes productius nous que
caracteritzaren un model de producció molt mes flexible5.

Una imatge molt clara de com aquesta modernitat fordista caracteritzava la vida urbana i els referents culturáis
correspon a la construcció de la vila olímpica pels atletes participants en ets J.J.O.O. de Los Angeles el 1932. Una
modemitat expressada fidelment per la producció en serie, l'habitatge prefabricat i el consum de l'automóbil. Eren els
models T de Ford, construits en la cadena de muntatge, els que transportaven a la vila olímpica els sostres, portes i
faganes prefabricades, igualment produídes en serie, per ser ínstallades amb la mateixa rapidesa amb la que, mes tard,
serien desmuntades una volta acabats els jocs.

4 Avui, mes que mai, aquesta multiplicitat té la seva máxima expressió en l'amplíssima tipología d'habitatges urbans que,
per sobre de tot, es distingeíxen per les seves capacitáis de consum; ets ja famosos Bo-hos i Bo-bos (burgés- bohemi),
les parelles de DINKS {double-income-no-kids) o els anomenats dotcomers no son res mes que alguns deis molts estiis
de vida diferenciats i jerarquitzats que caracteritzen les noves classes mitges urbanes.

5 David Harvey, a The Condition of Postmodernity (1990). caracteritzava d'aquesta manera un model de producció
recolzat en la ¡dea de flexíbilitat operant, com a míním, a quatre nivells: primer, flexibilitat respecte a I financ.ament i la
gestió del capital, amb una major independencia de les polítiques financeres estatals, el desenvolupament de les
anomenades politiques de desregularítzació o una major coordinado financera entre institucions, agents i activítats per
propiciar majors marges de mobilitat del capital; Segon, flexibilitat en l'organització del treball, amb un mercat de
treballadors estratificat i entes a escala transnacional, un paper menys important deis sindicáis i la liberalització respecte a
les cárregues representades per les polítiques de benestar o seguretat social; Tercer, flexibilitat en les estratégies de les
companyies. amb una externalització d'activitats contretes, la subcontractació de moments concrets del procés productiu i
la introducció d'imperatius com la reducció de stocks o la producció i lliurament just-in-time; Finalment, flexíbílitat peí que


