


4. El procés material de la producció d'imatge

Idèntic tractament de les obres olímpiques a Barcelona i Girona
(B País, 10 i 18 de desembre de 1990)
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La torre de comunicaciones de
Telefónica de Gerona alcanza
ya una altura de 80 metros

tt-iANNE ROS Gerona
La torre üc telecomunicaciones
H« Cün»truye Telefònic* en los
terrenoi del amiguo polvorín de
í'cruna. kiinilar en *u> funcionen
í I« proycl.iaJj en el Anillo
OUmpico l̂c Montjuïc, hd alcan-
*J*lü 80 meifos de altura, corre»
Ponüíentes a U estructura de
hormigón I o> 30 metro* rc*lan-
«» <lc U Iürf(: ha»la alcanzar 110
•ncirü» de altura, wrran lo* del
nUihl en el que w: in&uUran los

i de comunicacione»

nicacion de la subsede olímpica
de Banyoles durante la celebra-
ción de los Juegos Olímpico»"

l.a nueva torre de comunica
cionc» centralizará los radiuenta-
cc» de la red provincial, nacional
e internacional de Telefónica,
adema» de los servicios móviles
de la compañía, y tendrá una ca-
pacidad que Pratdepádua califi-
co de "prácticamente ilimitada"
El »i»lcrna de telecomunicacio-
nes absorberá la gran demanda
de teléfonos móviles de la pro-

El delegado de Telefónica en vmcia. cifrados en unas 30 pen
Santiago Praldepádua, cíones mcn»ualcs El delegado de

Telefónica explicó que a cono
plazo deberá añadirse otro servi-
cio, que denominó de telefonía
personal, con un sislema de co-
bertura »imilar al de los telefono»
metalados en los aulomovik»,
pero que. a diferencia de esto»,
"cada usuario lo podra llevar
siempre encima"

Entretanto, la torre, que se

> ayer que la obra, pre
4UPuc»tada en 300 millones de
Pj-^lJs. »e lleva a cabo »egún los
P'*zo» previmos y entrará en ser-
v'Uu a partir del mes de abril del
Pfoiinio año

Adema» de la estructura de
Hormigón, dentro de la cual se
Pialará una escalera y un as
«n»or. te han empezado a coló
car lo» ¿millo» ópticos ten total con»truye en un montículo »iiua-
"•ibra IU) que »crviran de sopor- do en la zona este de Gerona.
e * 'as antenas parabólicas de la donde acaban Les Gavarres y
°rre Pratdepádua indico que comienza la ciudad — y al que
Ji pre»tacione» del centro de te- "deberemos buscar un nombre".
^comunicaciones »un muy am- indicó Pratdepádua—. se intor-
P '•"• y están pensadas para pora al paisaje de U ciudad a
•Und marchas forzadas ASJMCIO o« la um« ot



Ciutat i producció d'imatge. Barcelona 1979-1992

L'emulació era també la tònica seguida en el tractament de la subseu de Banyoles

-una de les més "conflictives" per l'existència de visibles reivindicacions

nacionalistes i mediambientals, i una de les més necessitades, per tant, d'afalacs

també per part de la premsa barcelonina:

Banyoles vive su cambio más ambicioso (El Periódico, 20.03.91)

La torre de comunicaciones de telefónica de Gerona alcanza ya una altura
de 80 metros (...) ...similar en sus funciones a la proyectada en el Anillo
Olímpico de Montjuïc... (El País, 18.12.90)

b) la participació en el projecte

Lògicament, el consens territorial era un dels objectius a assolir, també pels

organitzadors dels Jocs. A tal efecte es van crear alguns mecanismes. Un d'ells -

dirigit als ciutadans- va ser l'organització d'una exposició itinerant per les

comunitats autònomes de la resta d'Espanya i per les subseus per tal d'informar

dels Jocs.

La premsa de les ciutats subseus se'n va fer ampli ressò: "Cerca de diez mil

personas visitaron la exposición "Barcelona'92 amb Terrassa" (Diario de

Terrassa, 01.05.91), "El globus amb l'exposició olímpica és a la plaça Barangé de

Granollers" (El 9 Nou, 19.04.91), "L'exposició del COOB a la Plaça obre la recta

final de la subseu de Vic" (El 9 Nou, 12.04.91), "Munten a Granollers un globus

amb una exposició dels Jocs Olímpics" (El 9 Nou, 12.04.91), "La Seu dTJrgell ya

tiene, desde ayer, su estadio Olímpico" en referència a l'estadi inflable que

acompanyava l'exposició, amb l'incentiu, a més, de ser la "primera" de les subseus

en rebre-la, tal com s'afirmava en els següents subtitulare "Primera visita oficial

de la muestra en toda Catalunya", "Hasta ahora sólo había recorrido las capitales

autonómicas" (Segre, 28.03.91); el mateix que recollia La Mañana: "La Seu

d'Urgell serà la primera subsede olímpica en acoger la exposición

itinerante..."(16.03.91)
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Menys a dir hi ha, lògicament, sobre la resta de ciutats, per a les quals, però,

també es van organitzar actes de participació per a les autoritats locals, com

mostra la següent notícia a propòsit del Solsonès:

Alcaldes de la comarca, en el Anillo Olímpico ( ) Durante el breve periplo
por el Anillo Olímpico, los alcaldes pudieron ver sobre el terreno el estado
actual de las instalaciones y el funcionamiento que tendrán durante los
juegos olímpicos" (Segre, 14 12 90)

c) Les inversions

La realització d'inversions directes era, però, el mecanisme més segur per a

assolir el consens comarcal. La migradesa d'aquestes van ser ocasionalment motiu

de queixa:

La gent de comarques, d'altra banda, també té motius per sentir-se
queixosa ja que s'adona de la concentració important d'inversions en unes
àrees delimitades i d'un cert oblit (T Puntí a Nou Diari, 01 02 91 )

Bona part d'articles, en canvi, es dedicaven a ressaltar les inversions efectuades,

si no pel seu volum, sí pels beneficis que se'n derivarien-

La inclusión del poiideportivo Olimpia dentro de los equipamientos de la
subsede olímpica de Sabadell permitirá mejorar notablemente estas
instalaciones que en invierno y en verano registran una saturación de
usuarios (Otan de Sabadell, 04 12 90)

Fins i tot a la "difícil" Banyoles, on existia una notable preocupació per la

preservació natural del llac i el seu entorn24, la premsa acabava per recollir els

previsibles beneficis de l'operació olímpica:

El COOB'92 diu que els Jocs no tindran repercussions negatives a
Banyoles (. ) [segons representants del COOB] la celebració dels Jocs
suposarà una important promoció turística a nivell mundial de la imatge de
l'estany i de la població.. (Dian de Girona, 08 12 90)

24 Per exemple, en el suplement dominical del Diari de Girona del 7 d'octubre del 1990
es podia llegir "Els banyohns es mostren preocupats per la imatge de l'estany i
l'economia després dels Jocs Olímpics" encapaçalant un article de dues pàgines
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I si alguna crítica hi havia per fer, aquesta era la incapacitat política o

negociadora dels governants locals per a no treure'n més beneficis , tal com recull

aquesta crítica de l'oposició al govern municipal -comunista- de Sabadell, amb el

títol "Sabadell, subseu de no res" que identificava amb claredat "subseu" amb

"inversions"

la nostra ciutat no és res en comparació amb el que podia haver assolit
en matèria olímpica ( ) No cal que li digui, senyor alcalde, que un
percentatge molt, però molt elevat de totes les obres, remodelacions i
reformes que es produeixen a les mstal lacions olímpiques, actuals o
futures, estan subvencionades pel COOB, i Sabadell podria haver fet una
inversió considerable en aquest respecte (J Martí i Vega, de la Joventut
Nacionalista de Catalunya al Dian de Sabadell, 29 11 90)

Si s'ha detectat escassa contestació al projecte de Barcelona'92 a la resta de

comarques catalanes segons el que publica la premsa, la de la resta d'Espanya

queda molt afectada pel paper uniformador de les agències A més de

col·laboracions que apareixen a diversos diaris simultàniament25, hi ha notícies o

retalls de noticies idèntics que apareixen en diferents diaris, de vegades

combinats amb d'altres, etc La premsa de Madrid, amb major potencial

informatiu, apareix en canvi amb personalitat pròpia

Les aproximacions que s'han observat del conjunt de la premsa espanyola poden

sintetitzar-se en tres les informacions, entre tècniques i elogioses, del curs de les

25 Les col laboracions d'alguns noms il lustres han aparegut en diversos diaris de l'estat
Per exemple, Oriol Bohigas ha publicat "Así nace un nuevo barrio" a propòsit de la Vila
Olímpica a De/a (170591), al Diano de Cádiz (230591), al Segre (080791), El
candidat a l'alcaldia de Barcelona, J M Cullell, publicà el seu article "Nuevo impulso" a
Jaén (260591) i a De/a (010591), JA Samaranch, el seu article "Olimpismo
mediterráneo" al Segre (05 03 91 )i a El Progreso (18 03 91 )
Diversos periodistes venen també els seus articles a diferents publicacions Per
exemple, G Sanjuan ha publicat "Los mecenas de los Juegos" al Segre (190591), al
Jaén (26 05 91), al Diano de Jerez (27 05 91), o "El acceso a la montaña olímpica" a
Jaén (02 06 91 ), £/ Progreso de Lugo (08 07 91 ), J Boix "La antorcha de la Unidad' a El
comercio (18 03 91), De/a (23 03 91), D/an de Girona (31 03 91), Jaén (26 05 91)
Fora interessant, en aquest respecte, de conèixer la difusió de les notícies, tant a partir
dels treballs periodístics que són venuts a diferents diaris, com al seguiment de les
notícies d'agència La reiteració d'alguns diaris en aquest petita mostra pot estar
indicant que hi ha diaris, amb menys capacitat de generar la seva pròpia informació,
més propensos a la compra de la notícia més que no a la producció
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obres a Barcelona, les opinions dels dirigents polítics de la resta de l'estat, i les

lectures del projecte olímpic realitzades des de la premsa de Madrid

a) les obres

La informació sobre el curs de les obres compta sovint amb un enfoc força tècnic

Sota una aparent objectivitat, amb abundància de xifres d'inversions i detalls

tècnics dels nous emplaçaments i de les noves àrees urbanes que han estat

transformades, es recullen la majoria de discursos sobre el projecte de

Barcelona'92 l'ocasió única per a la millora de la ciutat o la seqüència històrica

1888-1929-1992 Els següents titulars, descriptius i anodins, mostren l'escàs

contingut explícit d'opinions

769 000 millones para las Olimpiadas Barcelona renueva su
infraestructura urbana cara a los Juegos de 1992 (Diario del Alto Aragón,
060591)

En la ciudad olímpica se realizan más de 300 obras (Jaén, 21 05 91)

En la recta final a menos de 500 días para el comienzo de los juegos
Olímpicos, Barcelona '92 presume de una infraestructura casi terminada
que le reportara beneficios (Navarra rtoy.OS 04 91)

b) Els dirigents polítics de l'estat davant Barcelona'92

La majoria de dirigents es desfeien en comentaris elogiosos, sobretot, quan tenen

una representació institucional L'abril del 1991 el COOB va convidar els

presidents de les Comunitats Autònomes a visitar les obres La premsa recollia el

fet amb entusiasme

Apoyo a los juegos de los presidentes autonómicos (Ya, 11 04 91)

Los presidentes autonómicos elogian la transformación urbana de
Barcelona 92 (El País, 11 04 91 )

"Dan ganas de hacerlo en Euskadi" El lehendakari Ardanza visitó ayer las
instalaciones olímpicas de Barcelona-92 invitado por el comité Organizador
(De/a, 11 0491)
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Però si, des de la institució tot eren elogis, des del partit, hi havia més a dir.

Només quatre dies abans, el diputat Iñaki Anasagasti plantejava un discurs ben

diferent al del lehendakari:

El año próximo, tres hitos tendrá el calendario de las acciones preferentes
del Gobierno central Madrid, Barcelona y Sevilla El resto no existe ( .)

las diferentes partidas de Barcelona 92 supondrán un gasto de 710 000
millones de pesetas (casi dos presupuestos vascos). Sin comentarios (..)
(De/a, 070491)

c) el projecte de Barcelona'92 vist des de Madrid

La premsa madrilenya, com s'ha dit, compta amb diaris grans i amb capacitat de

generar notícies. De l'anàlisi d'una mostra de la seva producció, s'ha pogut establir

l'existència de tres punts de vista: el primer seria, com en el cas de la premsa de la

resta de l'estat, merament descriptiu; un segon enfoc, en canvi, s'ha distingit pel

seu to crític, especialment pel que fa al tema de les obres (per exemple, el

29.1290 El Mundo titulava el seu article sobre Barcelona amb un contundent

"Barcelona 92: Falla la infrastructura"), la tercera aproximació, finalment,

reivindica l'espanyolitat de tots els esdeveniments en els quals intervé el

finançament de l'estat en benefici d'Espanya i, també, de la seva capital:

Cuando Sevilla, Madrid y Barcelona terminen de poner a punto sus
infrastructures, en enero, en diciembre del 92, o cuando se llegue, la
capital de España quedará instituida como un gran eje sobre el que giren
los asuntos del país, desde el norte hacia el sur y viceversa (Ya, 23 04 91)

Los Juegos de todos ( ) Los juegos, ya se sabe, se adjudican a una
ciudad, pero es empresa de todos ( ) La Expo y la Olimpiada van a ser los
escaparates más importantes de que disponga España ante el mundo en
los últimos años y en muchos venideros (ABC Cataluña, 11 04 91 )

3) La integració de la crítica en el discurs general

El tractament de les obres olímpiques a la premsa proporciona un exemple

immillorable de què el que aparentment és una crítica, no deixa de ser part del

diseurs general. Del suspense i d'un cert catastrofísme de les obres que no arriben
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a temps per dificultats de tota mena (pressupostàries, ordres judicials, retards,

deficiències constructives...) a un final feliç. El tema es presta a l'ús de moltes de

les estratègies narratives esmentades, especialment a la dramatització de tot el

procés, molt útil periodísticament, ja que afegeix unes notes d'interès a un tema

que en principi seria destacable per poca cosa més que per les molèsties que

ocasiona, i, a més, demana la identificació del públic -els ciutadans- amb el

subjecte de F"espectacle" -la ciutat.

El tractament a la premsa de l'Estadi Olímpic pot ser un exemple d'aparents

crítiques que acaben per desaparèixer o, encara, per reforçar la visió hegemònica

• L'Estadi Olímpic, en entredit?

Un cas força clar on la premsa va contribuir decisivament al canvi d'actitud

envers un dels símbols físics de revitalització de la ciutat fou el tractament de

l'Estadi Olímpic de Barcelona, objecte privilegiat d'articles i de notícies des de

l'estiu del 89, quan va ser inaugurat i fins a l'estiu del 92 quan tingueren lloc els

actes i proves esportives dels Jocs Olímpics Aquí hom es centra en els articles

corresponents a l'any central d'aquest període, de l'estiu del 90 a Festiu del 91,

els mesos en els que, a més, es produí un canvi de valoració pública

L'Estadi Olímpic de Barcelona és una infrastructura esportiva de múltiples

connotacions. Construït inicialment el 1929 amb motiu de l'Exposició

Internacional de Barcelona26, fou totalment remodelât en el seu interior,

conservant l'antiga façana. La remodelació va ésser encarregada a un grup

d'arquitectes prestigiosos (Vittorio Gregotti, Frederic Correa, Alfons Milà, Joan

26 L'Estadi, en el seu moment el segon més gran del món darrera el de Wembley, no va
tenir una història massa afortunada No havent aconseguit Barcelona la nominació per
als Jocs Olímpics del 1936, l'Olimpíada Popular alternativa no es va poder realitzar
perquè va esclatar la guerra civil espanyola Durant la guerra va acollir a persones que
s'hi van refugiar, i als anys 60 va estar "habitat" per barraquistes procedents del
Somorrostro i del Camp de la Bota, contribuint a fixar una imatge més aviat dessolada i
de mal record d'aquesta infrastructura El mateix Maragall assenyalava aquest caràcter
sòrdid de tota la muntanya de Montjuïc fins la remodelació olímpica Havíem viscut
Montjuïc com una assignatura pendent durant molts anys, com una obra a mig fer, com
una muntanya incòmoda Darrera la façana histònca, comercial i turística dels palaus i
les fonts, llegats per l'exposició Universal de 1929, la Barcelona tnsta de la dictadura hi
havia enterrat els morts, amagat els pobres i fins í tot abocat les escombrar/es
(MARAGALL, P, 1991a'48)
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Margarit i Carles Buxadé) que es decidiren per aquesta opció historicista. La

premsa valorà, en el seu moment, de manera molt positiva aquesta combinació de

la modernitat de l'interior del recinte amb la conservació de part de la història del

1929. Per més que no sigui gens estrany en les tendències arquitectòniques

postmodernes, hom no pot deixar de pensar en el futurista estadi de Munic

construït vint anys enrera. La recuperació de la història és avui àmpliament

utilitzada com una arma per a millorar la posició competitiva de la ciutat. Però no

només la història té capacitat d'atorgar poder simbòlic. L'Estadi Olímpic és

emplaçat "en el punt més alt de l'esplanada olímpica de Montjuïc". Aquest fet no

deixà de suscitar, en la premsa, crítiques i comparacions de tota mena (ja que

trenca la suposada tradició hel·lènica d'emplaçar els estadis en terreny pla i a més,

pot comportar un increment del vent que no afavoreixi els objectius perseguits

pels atletes). Però, alhora, també s'assenyalà el "sentit de culminació" de

l'emplaçament. Sense abundar en els valors simbòlics de la muntanya, dels que

tants exemples hi ha a la literatura catalana, que l'emblema dels Jocs Olímpics, la

culminació de la voluntat dels barcelonins de situar la ciutat en una digna posició

internacional, estigui emplaçat en la muntanya barcelonina no deixa de ser una

imatge prou òbvia.

Precisament per tot el valor simbòlic que l'Estadi incorpora és pel que fou, durant

els mesos esmentats, centre de polèmica i de discussions. No agradà a tothom

l'opció eclèctica dels arquitectes però això hagués estat el de menys sinó hagués

estat per dos elements clau de discussió: les suposades deficiències constructives

que van detectar-se ran dels aiguats durant el Campionat Mundial d'Atletisme (8-

10 de setembre de 1989) i el problema dels accessos a la muntanya, agreujat per

la picabaralla política pel que fa a l'encara inacabada batalla de la construcció del

metro.

El 8 de setembre del 1989 es va fer la inauguració oficial de l'Estadi Olímpic en

realitzar-s'hi la cinquena Copa Mundial d'Atletisme amb l'assistència de

nombroses i altes personalitats; els reis d'Espanya, el President de la Generalitat,

l'Alcalde de Barcelona, el president del COI... Aquell dia va ploure a bots i

barrais, tant que va començar a entrar aigua per tot arreu, posant de manifest que

l'Estadi no era tan infalible com es podia esperar. I, per si no n'hi havia prou, un
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grup de militants nacionalistes va aprofitar l'ocasió per a xiular a tota persona o

frase que evoqués l'Estat espanyol.

Les valoracions dels fets són diferents, és clar, segons qui les fa. La de l'alcalde

en el seu discurs de balanç de l'any es debatia entre el reconeixement dels errors i

la defensa a capa i espasa de l'obra feta, amb càrregues contra el divisme dels

arquitectes incloses:

[1989] ha estat l'any de la inauguració de l'estadi, tan esperada després
de tants anys i, al final, tan carregada de problemes, fins l'extrem d'haver
provocat un xoc relatiu ben profund, que com a sotragada pot ser útil, jo
crec que és útil, en la cultura constructiva de la ciutat
En efecte, i ara serè una mica brutal però crec que s'ha de dir, fets com
aquest provoquen que ens adonem que les assignatures de construcció i
d'estructures són tan importants com les de disseny i de projecció
(MARAGALL, P 1991 '110)

Tot seguit, però, el que toca és defensar l'Estadi de tota agressió a base de dir que

aquesta no existeix, aportant, per si cal, el testimoni de la més gran varietat de

personalitats'

És l'any [1989], doncs, de la inauguració de l'estadi Olímpic i de la
consagració ja imparable de Montjuïc com la més important acròpolis
cultural i esportiva d'Europa No ho dic jo Ho diu el president de la
República Federal d'Alemanya, Von Waiszacker, ho diuen la reina de
Suècia i els visitants de comarques de cada cap de setmana Les
comarques visiten Barcelona cada vegada més i la primera cosa que van a
veure és, segurament, Montjuïc, i el seu Estadi i les seves mstal lacions Ho
diu tothom, ho diuen els cmc-cents visitants diaris, 150000 l'any, que hi
van, ho diu el general Gutiérrez Mellado al concert de Mecano, ho diu Carl
Lewis el día que va aparèixer, i tothom que ens visita (MARAGALL, P
1991 111-112)

Els arquitectes, de la seva banda, troben un advocat defensor d'excepció, el també

arquitecte i sempre amant de la provocació Oriol Bohigas, que dispara contra les

restriccions pressupostàries, contra les deferències cap a arquitectes estrangers

més que no els nacionals, contra les valoracions oficials i contra la premsa en un

crescendo que acaba amb una tremenda defensa corporativa:

233



Ciutat i producció d'imatge. Barcelona 1979-1992

A mi l'estadi em sembla un edifici magnífic, gairebé diria el millor estadi de
grans dimensions que conec. És clar que això no és dir gran cosa, perquè
l'arquitectura moderna no ha aconseguit grans fites en aquest camp,
gairebé sempre dominat per l'envergadura enginyeril (...) Però l'estadi s'ha
inaugurat sense haver-se acabat del tot. I això no em sembla malament. Em
sembla més aviat bé. No cal donar tanta importància a l'escenografia de
l'esport d'élite: Amb un marc mitjanament decent ja n'hi hauria d'haver prou
(...) Manca encara pintar-lo, manca segellar les unions dels prefabricats,
manca corregir algunes funcionalitats d'un programa que ha anat canviant
al llarg de l'obra, manca un servei de manteniment ben entrenat. I potser
també hi ha mancat una mica més d'amplitud pressupostària i de període
de construcció. Si en comptes d'ajustar-se a un pressupost de país pobret,
si en comptes de durar només dos anys per ser útil ben aviat, si hom
hagués estat condescendent, com amb Isozaki, que doblarà pressupost i
calendari, sense que ningú n'hagi fet esgarips, l'estadi fóra més lluent i hi
haurien entrat uns litres menys de pluja. No em vull allargar, però vull
recordar que en aquests temes el que menys compta és l'arquitectura i els
arquitectes (...)
Però, per què aquests presumits atletes olímpics s'entesten a treballar i a
exercir llurs dots certament anormals quan plou a bots i barrais? (...) tothom
sap que, quan plou, el torero es queda a casa (BOHIGAS, O. I992b:183-
185).

Després d'assenyalar les qualitats arquitectòniques de l'Estadi i de l'espai que

connecta els edificis de l'anella olímpica, segueix l'atac contra qui critica els

arquitectes sense prou coneixement:

Però l'endemà de la inauguració, la xerrameca dels informadors anà cap a
una altra banda. En gairebé totes les queixes hi surava la crítica contra una
arquitectura elitista, culturalista, enlairada cap a utopies que no atenien les
necessitats i habituds -el conformisme a favor d'un consum ben establert i
ben acrílic- dels pobres usuaris. Enric Truno, regidor d'Esports de
l'Ajuntament, ha arribat a dir que ja n'hi havia prou d'arquitectes vedettes,
investigadors i avantguardistes; que calia gent més adotzenada i, sobretot,
més servil i menys crítica (BOHIGAS, 0.1992b:185)

1 la traca final, la defensa de la corporació d'arquitectes com a principals

protagonistes dels "èxits":

¿Que encara no s'han assabentat que, per exemple, els èxits urbanístics
de Barcelona 92 es deuen, potser, a l'empenta d'un petit grup de polítics,
però, sobretot, a la col·laboració entusiasta i solvent d'un extensíssim grup
d'arquitectes i enginyers, sense els quals res no hauria estat possible?
(BOHIGAS, O. 1992b:186)

D'altres, però, situats en posicions ben allunyades de l'Estadi i de tot el que pugui

representar el projecte de Barcelona '92, trobaven cert gaudi en la desgràcia

aliena:
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"¡Una chapuza! Llovía y las nuevas obras del Estadio, que habían costado
6.000 millones de pesetas, no resistieron el aguacero. En tribuna, bajo
techo, ¡no había goteras, sino cascadas de agua! Los nacionalistas
acabaron de aguar la fiesta. Silbaron al rey, al alcalde y a cuantas
intervenciones hubo; querían reivindicar, aprovechando que la tele lo
estaba retransmitiendo a nivel internacional pues se celebraba la Copa del
Mundo de Atletismo, un Comité Olímpico Catalán. ¡Estos nacionalistas, con
la tele y con la patria!, pero, en fin, a falta de internacionalistas, allí estaban
ellos" (ANÒNIM 1991:9)

Els nacionalistes, mentre, es mostraven entusiasmats per l'èxit del seu acte

reivindicatiu, mesurat per l'impacte ocasionat en els comentaris de la premsa de

l'endemà. Joan Crexell, periodista i militant nacionalista, en rememorar aquells

fets no fa esment ni tan sols de què aquell dia plogués (la única referència que en

fa és que la "cerimònia d'inauguració, deslluïda per la pluja, va trigar a

començar...)"

L'arribada dels reis, acompanyada de l'himne espanyol, va motivar una
xiulada de grans proporcions (...) La xiulada en qüestió va començar quan
es va dir pels altaveus que arribaven els reis. anà prenent força fins a
esclatar en aparèixer els monarques a la llotja. TVE, que retransmetia la
cerimònia en directe, va tallar aleshores la imatge... (CREXELL, J. 1994:33)

La premsa, efectivament, es va fer ampli ressò de la reivindicació nacionalista,

una notícia bastant sucosa, tractada a voltes amb certa solemnitat (per la seva

voluntat d'ofensa a la monarquia) però, a la fi, un esdeveniment d'un dia que

convenia més aviat oblidar. Molt més seriós semblava el tema de les deficiències

constructives en la inauguració de l'Estadi, que restava com un mal auguri dels

Jocs.

El disgust oficial va ser profund. L'alerta roja sonà en tots els estaments implicats

i, sobretot, en el Comitè Organitzador dels Jocs que s'obligà, des de llavors, a

"testar" totes les infrastructures esportives olímpiques durant l'any 1991 amb

proves de menys magnitud. Desprès de les reparacions necessàries, d'altres

esdeveniments esportius i musicals es succeïren sense incidents deixant el tema

tancat. Sense que les obres efectuades fossin gaire mencionades enlloc i sense

que un altre aiguat donés ocasió per a comprovar que el problema havia estat

resolt, el reforç en el canvi de l'opinió pública fou evident.
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El tema d'atenció es desplaçà llavors cap als accessos, un problema que donà

molt de joc polític -amb reiteració d'arguments i de posicions sense comprometre

la qualitat de la instal·lació- i que, al mateix temps, evitava valoracions de

conjunt.

Un any més tard, a finals d'agost del 1990, es celebrava el torneig de futbol Joan

Gamper, El "desastre del 89" estava pràcticament oblidat i l'únic problema era el

dels accessos i en les maneres de solucionar-lo: el metro, les escales mecàniques,

la remodelació del funicular.. El tema conté abundants dosis de polèmica política

L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall va dir que els problemes d'accés
a l'estadi Olímpic [a propòsit de la celebració del torneig de futbol Joan
Gamper l'estiu del 1990) no el van sorprendre en absolut, "perquè sense el
metro, els accessos no funcionen i, amb l'actual govern de la Generalitat,
no hi haurà línia de metro a Montjuïc" (D/an de Barcelona, 23 08 90)

Però fins i tot, hi ha planes en les que no n'hi ha cap de problema A una de les

pàgines d'esports, sota el genèric de "Nuevo examen para Montjuïc", l'article ve

titulat "Piropos para el Estadio Olímpico", i explícitament va destinat a

contrarestar la imatge encara present de la inauguració .

Ha sido el segundo espectáculo deportivo masivo celebrado en el recinto
olímpico, después de su polémica inauguración con la Copa del Mundo de
Atletismo en septiembre del pasado año El marco olímpico ha provocado
reacciones positivas entre la mayoría de los espectadores que acudieron
al Gamper, sobre todo en relación a la comodidad del público, la imagen
interior del recinto y sus servicios auxiliares (El País, 24 08 90)

Només en el text, i de passada, s'esmentava que "Menos favorable es la opinión,

ya conocida, sobre el inconveniente de los accesos".

Únicament la premsa de Madrid continuava posant l'èmfasi en tota mena de

problemes, fent-ne l'inventari històric fins i tot, encara que el comentari ve més

tintat per l'oposició als polítics socialistes que per altra cosa'

El Estadio Olímpico de Montjuïc nació ya con problemas, pese a que este
mismo año ha sido premiado por los profesionales que otorgan los
codiciados FAD Nació con problemas y con goteras ( ) luego vino la
cuestión de los accesos, aún por solventar, y finalmente, el de las
localidades, menos de las requeridas por el COI ( ) Demasiados
problemas Situado a contramano de la ciudad, necesitado de una
inversión económica gloriosa para su restauración, Maragall eludió una
solución más pragmática cual habría sido elegir el Camp Nou para las
ceremonias olímpicas y el atletismo y se embarcó en una aventura propia
de un iluminado Lope de Aguirre Y, naturalmente, todo está saliendo mal,
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aunque se empeñe en echar las culpas a la Generalitat argumentando que
todo es debido a que el metro no llega a Montjuïc (ABC, 23.08.90)

En tot cas, d'altres temes que van passar a concentrar l'atenció a propòsit de

l'Estadi o del conjunt olímpic de Montjuïc foren el nombre de localitats o la torre

de Telefònica que fou objecte d'una intensa polèmica que va permetre desviar

l'atenció unes metres més enllà de l'Estadi.

Precisament, si la premsa va decidir-se a desplaçar l'atenció cap a l'exterior

(accessos, Palau Sant Jordi, torre de Telefònica...) fou perquè existia una clara

identificació entre Estadi, Jocs Olímpics i Barcelona. Una mateixa instal·lació

passà de simbolitzar la incapacitat col·lectiva per afrontar un compromís

internacional a congregar força elogis o, si més no, a desplaçar les crítiques cap a

temes menys greus (accessos, senyalització), simbolitzant així la capacitat, també

col·lectiva, per resoldre els entrebancs i enfortint encara més Fautoconfïança en

l'èxit.

La mediació de la premsa no fou sinó un reflex d'un estat d'opinió creat des

d'esferes més altes (el mateix alcalde afirmava abans del Meeting d'Atletisme del

1991 que els ciutadans es reconciliarien amb l'estadi), que afectà la valoració

dels ciutadans i condicionà el mateix èxit dels esdeveniments esportius, i per

extensió, de tots els Jocs Olímpics i de "l'empresa col·lectiva de Barcelona".

Recull d'articles relacionats amb l'Estadi Olímpic entre els mesos d'agost de 1990
i de juliol del 1991, ordenats cronològicament

"Desconcierto en el acceso a Montjuïc" (MENDIOLA, L), El Periódico, 22.08.90

"El Estadi Olímpic tiene 1.591 plazas menos de las que afirmaba el Ayuntamiento
[Pasqual Maragall insistió otra vez en que "si queremos ganar la batalla de Montjuïc,
necesitamos el metro]" (VENTURA, X.), La Vanguardia, 22.08.90

"Los accesos, nuestro tormento" (SANCHIS, A.), El Mundo Deportivo, 22.08.90

"El acceso a la montaña provocó ira y confusión" (GARCIA, J.), El Periódico, 23.08.90

"Montaña inalcanzable" El Periódico, 23.08.90

"L'accès a l'Estadi segueix pendent de la solució del caos circulatori" (LL.M., J.J., F.R.),
Diari de Barcelona, 23.08.90
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"El Estadio no chuta" ABC, 23 08 90

"Piropos para el estadio Olímpico Los aficionados que acudieron al Gamper elogian la
principal instalación de Barcelona 92" (CARBONELL, R , VELASCO, M ), El Pals, 24 08 90

"La Generalitat aviva la polémica de Montjuïc" El Periódico, 26 08 90

"El Estadio, emblema de los Juegos" Segre, 29 08 90

"Algunos taxistas se niegan a subir al Estadi" La Vanguardia, 19 09 90

"Colapsos en Montjuïc" (EDITORIAL), El Periódico, 25 09 90

"Barcelona sempre Miyawaki dibuja en el espacio" (PERMANYER, L ), La Vanguardia,
28 09 90

"L'accés a Montjuïc, costa amunt" (PERNAL), G ), D/an de Barcelona, 02 10 90

"Mercè Sala diu que al 1986 ja s'estudiava el metro de Montjuïc" (S B ), D/an de
Barcelona, 04 10 90

"La peregrinación a Montjuïc" (JULIANA, E ), El País, 06 10 90

"El Estadio pone a prueba su "look" del 92" (ARTELLS, J M ), El Periódico, 10 10 90

"La subida al Olimpo" (EDITORIAL), La Vanguardia, 11 10 90

"Las instalaciones de Montjuïc tendrán una autoridad única para evitar colapsos"
(RICART, M , ARJALAGUER, X ), La Vanguardia, 11 10 90

"Los accessos al estadio de Montjuïc aún siguen sin solución cuatro años después"
(HORCAJO, X ), Diano f 6, 18 10 90

"El castillo encantado" (URIA, L ), El País, 21 10 90

"Santiago Roldan, presidente de Holding Olímpico SA "No saldremos adelante sin un
acuerdo para financiar los accesos a Montjuïc"" (MARIN, A ), El observador, 23 10 90

"El metro arribarà a la muntanya de Montjuïc d'aquí a cinc anys" (ARIZA, J ), Avui,
09 11 90

"El COOB decide ampliar con gradas de mecanotubo el Estadio de Montjuïc" (MARÍN,
A ), El observador, 21 11 90

"El Estadi de Montjuïc tendrá un aforo de sólo 65 000 plazas y no habrá mecanotubo"
(VENTURA, X ), La Vanguardia, 21 11 90

"Neoclasicismo para coronar la Acrópolis deportiva" El Penódico, 12 01 91

"Les escales mecàniques per pujar a l'Estadi Olímpic estaran a punt l'estiu del 1991"
Avui, 31 01 91

"El Anillo Olímpico de Montjuïc contará con 1 500 nuevas plazas de aparcamiento"
(PLANAS, P , OLIVARES, J C ), ABC Catalunya, 31 01 91

"Los accesos, ese problema" (D S ), El Mundo Deportivo, 02 03 91
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"El viejo funicular de Montjuïc celebra su último trayecto" (VILASERO, M.), El Periódico,
07.03.91

"L'últim viatge del funicular de Montjuïc" (PERNAL), G.), Diari de Barcelona, 07.03.91

"Empieza la amplaición del funicular de Montjuïc con vistas a los Juegos de 1992" El
País, 07.03.91

"Un funicular de alta velocidad transportará al público hasta los grádenos de Montjuïc"
(OLIVARES, J. C.), ABC Cataluña, 07.03.91

""Funiculí, funiculá..."" (BARRIL, J.), El País, 08.03.91

"L'últim viatge del funicular de Montjuïc abans de renovar-se atreu 3.000 passatgers"
(PUJOL, M.), Avui, 10.03.91

"Una part de les escales mecàniques de Montjuïc s'obren aquesta setmana" (PERNAU,
G.), Diari de Barcelona, 21.05.91

"Un tren al túnel del temps. El funicular tornarà a batre records" (SUBIRA, J.), Avui,
07.07.91

"El acceso a la montaña olímpica" (SANJUAN, G.), El Progreso, 08.07.91
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L'estudi del consum, reivindicat

Ja ha estat dit repetidament que en aquest treball es deixa de banda el consum de

la imatge, és a dir, el seu impacte en les audiències. Tanmateix, això no vol dir

que el tema estigui mancat de rellevància. La tendència general ha estat, fins ara,

i no només en el camp de la imatge de la ciutat, a centrar-se en la producció, més

acotable potser i sobretot, amb més instruments per a la seva anàlisi.

Des de fa alguns anys, però, investigadors procedents de camps disciplinars

diversos, i de manera especial els que estan relacionats amb temes urbans, estan

incidint en la necessitat d'abordar els seus estudis des del punt de vista del

consum. Les motivacions que hi han conduït són diverses, però hom pot destacar,

a més del desplaçament de les mateixes funcions urbanes, cada dia menys

centrades en la producció i més en el consum, l'existència d'una nova actitud amb

la que encarar la recerca; des d'aquest punt de vista, hom ha assenyalat que no

només és la realitat la que ha canviat i la que demana, per tant, una nova manera

de ser analitzada, sinó, sobretot, la "nostra manera de veure-la" (FEATHERSTONE,

M. 1991 viu), cal relacionar, naturalment, aquest desplaçament amb les aportacions

de la sensibilitat postmoderna i amb la creixent insatisfacció davant la parcialitat,

amagada darrera la pretensió de totalitat, de la capacitat explicativa dels

instruments tradicionals.

Malgrat la creixent amplitud d'aquesta reivindicació i la difusió de les proclames

en favor d'aquest canvi de focus, però, costa -i molt- trobar l'enfoc i els

instruments adients. Es dubta, per exemple, entre ampliar el camp de visió -

sumar- o canviar radicalment l'orientació, cercant les eines necessàries en alguna

altra banda:

Can prodution-oriented theories of social change be adapted or
transformed to deal with questions of consumption, or must we look
elsewhere for theories that search for meaning rather than causation?
(JACKSON, P. 1993:208)

S'ha assenyalat que una de les vies que ha proporcionat algunes de les excepcions

més notables a l'hora d'incloure la variable del consum, ha estat la relacionada
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amb la nova geografía cultural i el seu esforç per proporcionar alternatives a les

explicacions més economicistes (JACKSON, P. 1993). Aquest esforç ha coincidit

amb el de molts investigadors, fins i tot els més ortodoxos, que han flexibilitzat

les seves posicions per tal de donar pas a la inclusió de noves variables (per

exemple, HARVEY, D. 1989a). Però tots aquestes esforços no han estat suficients

per a que, de manera generalitzada, els investigadors trobin la manera, malgrat la

voluntat, de desplaçar l'accent en el consum front a la producció; fins i tot en el

cas de l'anàlisi dels media o de les formes culturals i, malgrat la inclusió de les

preocupacions tipicament postmodernes en els projectes d'investigació, l'èmfasi

s'acostuma a posar més en la producció.

Els estudis sobre la imatge de la ciutat haurien passat, així, d'un enfoc gairebé

quantitatiu i realment poc explicatiu sobre la percepció de la imatge de la ciutat

per part dels ciutadans, a un "abús" d'explicacions semiòtiques per part de

l'investigador, potser allunyades o com a mínim, no necessàriament coincidents,

amb les lectures (descodificacions) dels ciutadans.

J. Burgess ha reivindicat de manera clara la necessitat d'estudiar-ne el consum,

sobretot pel que fa als mitjans de comunicació. Lluny del paradigma behavorista

amb tendència a establir una relació causal i directa entre estímuls i respostes del

comportament, aquesta autora afirma que s'ha d'ampliar les anàlisis realitzades

fins ara en la tradició europea; a més de la producció dels mitjans de comunicació

des d'una perspectiva marxista o materialista i del contingut de les imatges a

partir de les anàlisis de la lingüística i de la semiòtica, l'accent sembla que

s'hauria de posar, també, en un programa complementari d'investigació del

consum (BURGESS, J. 1990:140).

Dues són les grans qüestions que hauria d'abordar un programa com aquest referit

a la imatge de la ciutat: l'impacte en l'audiència des del punt de vista del

productor -en termes de marketing, les mesures d'efectivitat- i la relació entre la

imatge i la visió i el comportament dels ciutadans.
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Les mesures d'efectivitat

Lògicament, els més interessats en tenir coneixement de com són consumides les

imatges són aquells que les produeixen. Les mesures d'efectivitat, necessàriament

imperfectes, que s'han emprat són el nombre de demandes d'informació, nombre

de visites de companyies i a companyies de la ciutat; ratio entre projectes duts a

terme i demandes d'informació, nombre de llocs de treball creats, xifres

d'inversió, pernoctacions hoteleres...

Moltes vegades, però, no hi ha més remei que preguntar i T instrument és

l'enquesta. Així, per exemple, l'any 1990 vam realitzar l'anàlisi de les respostes

que els visitants de l'exposició "Barcelona, l'escenari del futur" que havia

organitzat el Pla Estratègic Barcelona 2000 havien realitzat davant les preguntes

de que era el que més i el que menys els agradava de Barcelona. Fins i tot, en

aquest cas, amb unes preguntes tan obertes es va poder detectar l'impacte de la

producció d'imatge de la ciutat per part de l'Ajuntament de Barcelona en respostes

al que més els agradava com "la seva projecció exterior" o "la seva empenta", el

que va fer pensar en el que s'hauria obtingut amb preguntes més dirigides a

avaluar aquell impacte (CARRERAS, C dir.,. I990b). Malauradament, però, sembla

que moltes enquestes són utilitzades per a destacar aquells aspectes pels quals

s'està més interessat. Aquest és el cas de la major part de les enquestes publicades

a la premsa de la ciutat, tal com mostren els següents exemples.

"Casi 9 de cada 10 barceloneses se sienten satisfechos de vivir en la capital

catalana" era el titular i la principal conclusió de l'enquesta que Demoscopia va

realitzar per a El País, que en publicà els resultats el 24.09.90.

"El 45% juzga 'mínimas' las molestias por las obras" titulava El Observador

(04.11.90) un article on es comentava l'enquesta encarregada per l'Àrea de Via

Pública de l'Ajuntament.

El 1991, una enquesta realitzada el mes d'abril a una mostra de més de 1,500

persones va donar lloc a un titular de diari com "El 80 por ciento cree que la

ciudad ha mejorado" (La Vanguardia, 21.04.90). Passats els Jocs Olímpics, 437

entrevistes a barcelonins van permetre destacar a J.F. Valls la millora de la

percepció que els ciutadans de Barcelona tenen de la seva ciutat un any després

dels Jocs Olímpics, el mateix que s'observa en la enquesta que publicava La
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Vanguardia un any després dels Jocs ("7,9. Los barceloneses dan un notable alto ,a

su ciudad", "El orgullo olímpico sigue vivo", 18-07-93), el mateix que s'ha vingut

observant en les enquestes sobre la valoració de la ciutat que periòdicament ve

realitzant l'Ajuntament de Barcelona des de llavors. La revista municipal

Barcelona Informació difonia també el novembre del 1994 els resultats d'una

enquesta realitzada per Demoscopia sobre el grau de satisfacció dels ciutadans, en

la qual s'assenyalava que els habitants de Barcelona eren, junt amb els

dublinesos, els europeus més satisfets de viure a la seva ciutat, especialment pel

que fa a la qualitat de vida.

Encara el juliol del 1997, amb motiu de la commemoració dels cinc anys de la

celebració dels jocs es presentava un informe (enquesta a una mostra de 625

persones) segons el qual els barcelonins valoraven amb un 8 sobre 10 la

celebració dels jocs Olímpics (estudi elaborat per M.T. Anguera i J. Gómez,

professores de la facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona).

La relació entre la imatge i la visió dels ciutadans

Però a més de les mesures d'efectivitat ja esmentades l'anàlisi del consum de les

imatges produïdes hauria de poder establir la relació entre el contingut de les

imatges i les visions dels habitants. Més enllà de poder afirmar que aquesta

relació efectivament existeix (CARRERAS, C.dir. I990b), caldria discriminar quins

aspectes són inclosos de manera més ràpida o efectiva en la percepció dels

ciutadans i poder explicar-ne les raons.

Afirmar que existeix identificació entre els barcelonins i la imatge de marca de la

ciutat no deixa de ser una hipòtesi que no pot recolzar-se en una efectivitat total

de les imatges produïdes (" els ciutadans han acceptat...") tal com es feia en els

documents d'avaluació de la ciutat del Pla Estratègic Barcelona 2000:

- Els ciutadans barcelonins han acceptat de manera fefaent el liderat que
l'Ajuntament de Barcelona assumeix d'uns anys ençà, respecte a la
promoció de l'economia de la ciutat en conjunt i els esforços per aplegar
institucions, col·lectius i empreses per promoure a l'exterior la ciutat i els
seus negocis.
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- Les empreses i les institucions econòmiques han acceptat de col·laborar
amb l'Ajuntament en iniciatives de tota mena: lúdiques, culturals, urbans,
etc., basant-se en un patrocini conjunt, i introduint de fet a Barcelona d'una
manera majoritària aquest instrument de comunicació com a conseqüència
de la proposta municipal. L'expressió més conscient és la participació dels
representants de la societat civil catalana en el Pla Estratègic Barcelona
2000 i la important presència catalana entre els patrocinadors oficials dels
Jocs Olímpics.
- Els ciutadans han acceptat de bon grat que la gestió dels Jocs Olímpics
hagi estat pública (...) L'adhesió a aquesta acció municipal s'ha fet palesa
en totes les ciutats olímpiques:
a) Els ciutadans han acceptat amb disciplina els entrebancs que les obres
olímpiques han generat, fruit de la complicitat i Pautocomplaença que posen
de manifest les enquestes immediatament posteriors als Jocs Olímpics
sobre les noves infrastructures urbanes;
b) Els ciutadans han atorgat un suport espontani i total als actes previs als
Jocs Olímpics (a la passejada de la torxa olímpica, per exemple) i als que
han tingut lloc durant els Jocs, cosa que ha obtingut la més alta qualificació
reflectida entre tots els atractius dels Jocs Olímpics i que es recull en les
cròniques escrites i els àudio-visuals que s'han emès arreu del món arran
de l'esdeveniment.
- Malgrat la situació econòmica de crisi que coincideix amb el final dels
Jocs Olímpics, els barcelonins han assumit en general com un fet evident
que l'esforç inversor de la ciutat cal finançar-lo entre tots durant els propers
anys. va desaparèixer immediatament dels mitjans de comunicació de
masses, per desinterès ciutadà, una actitud contrària que culpava l'equip
municipal d'un endeutament excessiu amb motiu dels Jocs" (VALLS, J.F.
1992b:140-141).

Una altra aproximació necessària al tema del consum de les imatges, a més, és

precisament el no-consum, és a dir, el d'aquells que rebutgen les imatges

produïdes i reivindiquen una realitat que és diferent. J.R. Short (1993) destacava

els silencis que òbviament no inclouen les imatges predominants (potser una

obvi état en centrar l'estudi en una ciutat nord-americana), Gary McDonogh (1991)

ha anat més enllà en contrastar els models hegemònics en els discursos, el

planejament i la construcció amb veus del Raval, i Pere López (1991) ha insistit

en els costos socials de la remodelació urbana.

Malgrat la necessitat de l'anàlisi des del punt de vista del consum que s'ha vingut

assenyalant, val a dir que la imatge de la ciutat mereix encara continuar essent

estudiada, també, des del punt de vista de la producció. Es tracta, segurament, de

posar cada cosa al seu lloc i, sobretot, de no confondre-les perquè el problema és

que, com gairebé sempre, depèn del que es busqui; en aquest cas, si la

comprensió de com els missatges són rebuts o de com, per qui i per què son

produïts. Es tracta de dues vies d'anàlisi ben diferenciables que no haurien de

jerarquitzar-se quan a la seva importància perquè totes dues es necessiten. Poc
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sentit té en el treball empíric sobre la percepció o valoració dels ciutadans sobre

la seva ciutat sinó és en relació als objectius pretesos pels missatges produïts. Des

d'aquest punt de vista, caldria també continuar aprofundint en la producció dels

missatges i en els seus objectius; l'anàlisi de la producció no s'ha de menystenir en

un suposat benefici del del consum, ja que els missatges emesos no sempre són

tan banals ni directes com una lectura ràpida per part de l'investigador podria fer

pensar.
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Aquí restauren fatxades,
aquí col'loquen fanals,
per la dreta sots i pals,
per l'esquerra canonades,
més amunt penja un tauló,
més avall hi ha banderoles
i sorra i pedra i rajoles...
i tot per l'Exposició.1

When faced with selling 'parity'
products, all you can hope to do is
explain their virtues more
persuasively than your competitors,
and to differentiate them by the style
of your advertising (OGILVY, D.
1985:19)

"París es una torre de ferro, Londres és un rellotge, Atenes és una fila de

columnes sense sostre, Roma és un circ escapçat, Berlín és una porta massa temps

tancada, Figueres són els ous d'en Dalí i Nova York és una pila de gratacels

atapeïts i esprimatxats, que es trepitgen i s'empenten per veure quin és el més

alt"2. El cronista ha trobat amb facilitat la imatge de postal de totes aquestes

ciutats i es veu incapaç, però, de fer el mateix amb la seva. No pot trobar un únic

símbol que identifiqui la seva ciutat; no tant, com és el seu argument, per l'allau

de construccions simbòliques que estava generant la Barcelona olímpica, com

1 GUMÀ, C., pseudònim de Juli FRANCESC GUIBERNAU (1856-?): L'Exposició Universal
de Barcelona. Humorada agredolça en vers. Llibreria espanyola de Loper Editor.
Barcelona, 1888. Citat a Barcelona a l'escola 4. Paisatges i ambients barcelonins.
Selecció de textos literaris dels segles XVIII, XIX i XX. Ajuntament de Barcelona,
Barcelona, 1991, p. 72.

2 CULLELL, P. : "La Barcelona polièdrica", Avui, 22 de setembre de 1990.
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perquè no pot identificar-la amb un estereotip turístic. La seva pròpia ciutat li

apareix com a massa complexa, "polièdrica". El que es pretén remarcar aquí és

que la imatge de la ciutat, expressió ambigua i sense referent concret, no pretén

al·ludir, si més no tal com s'utilitza aquí, a una única imatge de la ciutat que,

d'altra banda, difícilment podria identificar-se més enllà d'estereotips com els

esmentats. El que sí que poden aïllar-se, en canvi, són imatges complexes,

diverses, hegemòniques o no, produïdes per agents diversos i no sempre

coherents, i amb objectius, sectorials o generals, així mateix diferents.

Si fins ara s'ha vist com, en el context de la reestructuració urbana, la producció

d'imatge de la ciutat forma part de les estratègies de revitalització, en aquest

capítol, l'atenció es centra en aquelles imatges relacionades amb la revitalització

com a procés global, les que pretenen mostrar una ciutat revitalitzada, un dels

punts fonamentals per a mostrar la relació existent entre la producció d'imatge de

la ciutat i la política urbana. Tal com assenyala Dematteis, les imatges de

transformació física de la ciutat són les més rellevants en aquest context

. .le immagim urbane -interne ed esterne- più efficaci sono quelle che
prendono la forma -disegnata o discursiva- di un progetto di
transformazione física delia città Su questa transformazione dell'mvisibile
nel visibile, sulla codificazione -decodificazione delle immagini fisiche delia
città in termini di identité e qumdi di connessione tra gli atton moltó ei
sarebbe da dire, ben oltre i limiti di questo mtervento (DEMATTEIS, G
1995 92-93)

Es pretén mostrar, en primer lloc, com la reconstrucció (en el sentit físic del

terme) ha estat utilitzada com a símbol de la revitalització. En segon lloc, es

tracta l'esforç per construir una imatge de marca de la ciutat i del paper que se li

ha atorgat en aquest esforç al "nou urbanisme". Finalment, es mostra com bona

part d'aquesta producció d'imatge s'ha dirigit a generar un fort sentiment de

"patriotisme de ciutat" que ha permès elevar la revitalització de la ciutat al rang

d'empresa col·lectiva.
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La reconstrucció de la ciutat com a espectacle

Les obres de construcció, independentment de la seva escala i rellevància,

desperten una estranya curiositat al que hi passa pel davant. Quan a la ciutat

s'està realitzant alguna obra és ben freqüent que hi hagi algun observador que

intenti immiscuir-se amb la mirada en l'espai acotat per les tanques. Multiplicant

aquesta imatge fins l'infinit, tantes vegades com l'imaginació ho permeti,

s'obtindria una visió força aproximada del que s'esdevenia a la Barcelona pre-

olímpica. Els matins de diumenge, quan la major part dels treballs s'aturaven i

l'oci dels ciutadans ho permetia, els carrers s'omplien de famílies senceres que,

passejant entre sots, taulons i blocs de formigó, assistien a l'espectacle de les

obres. Aquesta és, naturalment, una impressió subjectiva -per bé que

probablement compartida per molts barcelonins- que no ha estat contrastada amb

una anàlisi sobre el comportament dominical dels ciutadans durant els mesos

previs a la inauguració dels Jocs Olímpics. I, tanmateix, el caràcter subjectiu de

l'anterior afirmació, susceptible d'haver estat manipulada pels mitjans de

comunicació és encara de més interès quan aquesta idea de frenètica activitat

constructora ha donat lloc a una imatge institucionalitzada. D'una banda, la

premsa no només ha difós una imatge on la pols i el caos circulatori derivats de

les noves construccions podien arribar a identificar-se com a elements positius i

gratifícants per als ciutadans que es desplaçaven per veure-les, sinó que molt

probablement ha contribuït, proporcionant les dosis adequades de suspens sobre

l'acompliment dels terminis i de catastrofisme mesurat i transitori sobre les

molèsties ocasionades als ciutadans, i la qualitat o la funcionalitat dels nous

espais, a engrandir la clientela de l'espectacle. D'una altra banda, no cal dir que

els exemples per part de les institucions en els quals les obres s'han utilitzat com

a símbol de revitalització, han estat molt abundosos. A continuació es mostren

alguns exemples de com la revitalització urbana ha passat, també, per la

presentació d'una ciutat en obres.
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Durant mesos -fins que es va fer malbé-, a la sortida de l'aeroport del Prat, una

tanca publicitària firmada pel llavors Patronat Municipal de Turisme i

l'Ajuntament de Barcelona deia "Welcome to the greatest urban development

project in Europe", un eslògan que seria posteriorment utilitzat també en d'altres

ciutats com Lisboa o Berlín.

La juxtaposició de la figura

tridimensional d'un casc de

construcció (la "O" de

"Welcome") com a única

il·lustració amb la frase esmentada

-en anglès- semblava adreçar-se als

visitants a no deixar-se entabanar

per la pols i les grues i a adonar-se

WELCÍME
|.".-3F<i fl·ll >..!-•[ \ : t x - I i

de què, realment, es trobarien davant d'un gran espectacle, el major d'Europa; ja

s'ha al·ludit anteriorment a la necessitat de buscar distincions per part d'unes

ciutats revitalitzades cada cop més homogènies no només quant a la seva

aparença sinó també quant als seus repertoris promocionals (HOLCOMB, B 1994).

La magnitud de les mateixes obres en curs arribaven així a constituir-se en un

element de distinció3, d'atractiu comparable a "el major estadi d'Europa" o "el

major aquari del món". És qüestionable que l'audiència d'aquesta tanca, malgrat

que el missatge fos en anglès, fos constituïda principalment pels visitants

estrangers (idioma apart, els millor preparats per a entendre el missatge eren els

propis ciutadans locals, coneixedors de la situació i als que els podia caldre

alguna legitimació de les molèsties ocasionades). Però si aquest hagués estat el

3 D. Harvey (1989a) s'ha fet ressò del concepte de capital simbòlic de Bourdieu i l'ha
aplicat en aquest sentit: "Symbolic capital" is defined by Bourdieu as "the collection of
luxury goods attesting to taste and distinction of the owner". It is instructive to bring
Bourdieu's theorization to bear upon the production of upper class communities and their
built environment. It has a lot to tell us about the material processes of gentrification, the
recuperation of "history" (real, imagined or simply re-created as pastiche) and of
"community" (again, real, imagined or simply packaged for sell by producers), and the
need for embellishment decoration, and ornamentation that could function as so may
codes of social distinction.
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cas, el resultat hauria estat que, junt als temes clàssics de foment del turisme

(basats fonamentalment en la riquesa històrico-monumental), es cridava llavors

als visitants a contemplar l'espectacle de la reconstrucció de la ciutat, un atractiu

més d'una ciutat que, en aquell moment, era visitada sobretot per professionals.

El casc d'obra com a símbol de construcció i, per extensió, com a símbol de

revitalització tornava a ser utilitzat també més recentment, com en les banderoles

que al carrer anunciaven l'exposició "D'aquí al 2000" el gener del 1996 (a la

fotografía, a dalt), encara que en aquest cas els cascs enlaire semblen celebrar

més aviat la fi de les obres, símbol per tant de ciutat ja revi tal itzada. No deixa de

ser força paradoxal, però, que un objecte tan poc "distingit" com un casc de

construcció s'utilitzi precisament com a objecte de distinció, connotant la

transformació de la ciutat; alhora, el fet que no hagi estat tan àmpliament utilitzat

com, per exemple, les grues o els edificis a mig fer, podria ser explicat per una

major dificultat de descodificació (una descodificació precipitada -aberrant?-

podria identificar un casc de construcció amb un treball poc qualificat).
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Hi ha moltíssimes altres mostres que han utilitzat frases semblants a la que

s'emprà en la tanca de l'aeroport. La mateixa idea, per exemple, era la que

expressava el reportatge publicat a la revista municipal Barcelona 10 el 1991 sota

la capçalera genèrica de "Repàs dels canvis urbanístics" titulat "Quan les obres ja

comencen a veure el final" que era profusament il·lustrat amb fotografies de

grans infrastructures en procés de construcció (Cinturó del Litoral, Vila

Olímpica...):

La magnitud de l'obra que s'està fent a Barcelona és de les més grans
d'Europa. Això és així sobretot en els carrers i vies ràpides de comunicació.
Però també pel que fa a les noves instal·lacions esportives, culturals, les
noves àrees de centralitat, etc.,. (Barcelona 10, núm. 58, febrer 1991)
[cursiva afegida]

Diversos anuncis publicats a la premsa també han fet un ús extensiu d'aquesta

imatge. "La mayor concentración de obra pública de toda Europa"4 era

acompanyada d'una il·lustració que presentava un interminable paisatge de grues

de construcció. "Contempla el mayor proyecto europeo hoy"5, que anunciava

l'exposició "Barcelona, la Ciutat i el 92" afegia, a l'atractiu quantitatiu de ser el

"projecte més gran", una vista dels dos gratacels de la Vila Olímpica en procés

ben notori de construcció.

Encara d'altres mitjans han difós la imatge de l'atractiu de les obres. Durant els

Jocs Olímpics del 92, una de les imatge més difoses per la televisió, al marge de

les esportives, era un espectacular vídeo d'imatges animades, patrocinat pel

Holding Olímpic6, on espais buits o obsolets es convertien en instants en les

brillants edificacions que van ser després. Es tracta, si es vol, d'una

4 Anunci de HOLSA (Holding Olímpic SA) publicat el 25.07.90 al diari El País.

5 Anunci de l'Ajuntament de Barcelona, HOLSA i Olimpíada Cultural publicat a El
Periódico el 20.01.91.

6 Transformació d'una ciutat olímpica. Barcelona 1986-1992, video patrocinat per
HOLSA i produït per Clara Films i Oframe Store, Barcelona, 1992. Una part de les
imatges contingudes en aquest video van ser reproduïdes en el video Imágenes de los
Juegos que el diari La Vanguardia va oferir als seus lectores com a obsequi post-
ol impie.
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reinterpretació postmoderaa de la vella però sempre efectiva tècnica publicitària

de "l'abans i el després", on l'atenció no era atreta per la comparació, sinó pel

vertiginós procés de transformació7, en aquest cas de construcció.

També Pasqual Maragall, alcalde la ciutat, ha mostrat l'abast de la metàfora de

l'activitat constructora en el següent fragment del discurs que, com cada any, va

oferir en el Col·legi de Periodistes de Barcelona com a balanç de l'any 1990:

Fa un any tot això era diferent. Ara és un moment únic. Quan mirem
aquests llibres magnífics que ara estan apareixent, com Retrobar Barcelona
i la història del port de Maria Aurèlia Capmany, o quan veiem l'exposició del
"Quadrat d'Or", ¿no voldríem tots ser en el moment del canvi que aquelles
imatges descriuen? Doncs bé, ¡ara hi som! ¡Visquem-lo! ¡Omplim-nos les
retines d'imatges! (MARAGALL, P. 1991 b: 164)

Totes aquestes imatges, produïdes en mitjans diferents com la tanca, l'anunci, el

vídeo o la paraula, i previsiblement destinada a audiències diferents, presenten

dues característiques comuns. D'una banda, existeix una òbvia identificació entre

activitat constructora i renaixement urbà. D'una altra, l'impuls constructor de la

ciutat apareix sense protagonistes visibles. La personalització de la ciutat, que és

presentada com un bloc homogeni, ha estat un lloc comú en els anuncis, en els

discursos i en la premsa. Però, per si aquesta imatge de compactació social no fos

prou forta, se suggereix quan no s'explicita, que es tracta d'un moment històric

únic que no necessita justificació, i del que cal participar sense deixar-ne escapar

l'oportunitat.

7 Les noves tèniques informàtiques de tractament de les imatges han permès convertir
aquest tipus de transformacions en un recurs audiovisual molt habitual, gairebé quotidià:
als spofs publicitaris, als video-clips musicals, als concursos televisius...
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No només es tracta d'informar per
.'.''S

' fer-se disculpar les molèsties

ocasionades, tal com es demanava en

aquest cartell als carrers de Oporto

(primavera del 1993) sinó de

presentar les obres com un fet positiu

-símbol de revitalització-, i alhora

cercar la complicitat del ciutadà;

l'espectacle de la reconstrucció de la

ciutat ha constituït així, a més d'un

símbol de revitalització, un potent

instrument de legitimació i cohesió

social.
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L'urbanisme com a imatge de marca

En marketing, s'utilitza el concepte d'imatge de marca per al·ludir a la

personalitat del producte, la que el pot fer triomfar o fracassar en el mercat, la

que farà que el potencial client el recordi, la que el posicionarà en el mercat

d'acord amb el segment de públic al que es pretengui arribar (OGILVY, D. 1985.:14).

En teoria, qualsevol esforç publicitari hauria d'anar dirigit a contribuir a la imatge

de marca, projectant sempre una mateixa imatge (un dels exemples més

emblemàtics pels publicistes és el cowboy que utilitza la marca de cigarrets

Marlboro, en actiu des de fa més de quaranta anys8). En teoria, perquè a la

pràctica, sempre hi pot haver forces externes tendents a canviar l'orientació de la

publicitat d'un producte. També en teoria, perquè productes de diferent

naturalesa demanen estratègies de venda així mateix diferents. En aplicar aquest

concepte a la ciutat -també, si es vol, un producte o una mercaderia, però alhora

més complexa i amb més diversitat de mercats als quals dirigir-se-, les estratègies

han de ser forçosament més variades i cobrir més fronts.

Imatge de marca d'una ciutat

El concepte d'imatge de marca ha estat aplicat als països (VALLS i GIMÉNEZ, J.F.

1990.) i definit com "la percepció que tenen els consumidors directes, indirectes,

reals i potencials dels països", de manera que la imatge de marca d'un país

existiria tant si s'ha dissenyat deliberadament o no. A més del concepte de marca,

se situa també el de "submarca" definida com a qualsevol element geogràfic o

8 Les connotacions òbvies d'aquesta imatge -virilitat, ànsia de llibertat, etc- queden
reflectides en els objectius que es cercaven en el moment de la seva creació: In 1954 a
delegation from Philip Mom's went looking for a new agency to push its Marlboro filter
cigarette (...) At the time, it seemed, filter cigarettes were regarded as effeminate. So the
selling problem was to promote Maríboros as a brand a man could smoke without
shame. They changed the package from a mild white design to a bold red in an assertive
V pattern. For the figure in the ads, the question became: "What's the most masculine
type of man?" After some discussion, the answer was cowboys (FOX, S. 1985:222-223).
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temàtic que conté la marca però que posseeix personalitat per si mateixa; així,

Espanya seria marca de Catalunya o Barcelona, però submarca d'Europa o de la

Mediterrània (.VALLS i GIMÉNEZ, J.F. 1990.: 16-17).

També s'ha aplicat el mateix concepte a la ciutat de Barcelona, en aquest cas com

"una imatge de marca personalitzada que identifiqui tot el que genera la ciutat i

també un seguit de productes Barcelona que seran els nous emissors jerarquitzats

en la comercialització i la comunicació de tot el que representa aquesta ciutat"

(ABASCAL, M. i VALLS, J.F. 1994:29). Per aquests autors, la imatge de marca de

Barcelona ha d'actuar com una "imatge paraigua" capaç d'aixoplugar els

diferents productes9, per bé que en determinats mercats pugui ser fins i tot més

important el producte que el "paraigua". Aquest és el fil que porta a argumentar a

aquests autors què cal establir la imatge de marca de Barcelona en relació a

aquest productes i en relació a d'altres "paraigües", com Espanya, Europa o la

Mediterrània. La imatge de marca de Barcelona ha de ser d'aplicació tant interna

-reafirmant la autoadhesió dels ciutadans pel que fa a aquesta imatge, intentant

que les institucions ciutadanes assumeixin el liderat d'alguns productes- com

externa -buscant sinergies amb els consumidors actuals (ABASCAL, M. i VALLS, J.F.

1994:34-35).

De l'anterior es desprenen almenys tres definicions "d'imatge de marca" que es

complementen més que no es contradiuen: la personalitat del producte, la

percepció que tenen els consumidors, i una imatge global amb capacitat per

incloure'n d'altres de parcials o sectorials. L'intent d'extreure la imatge de marca

continguda en alguns anuncis institucionals mostra, precisament, aquesta

complementarietat.

Els qui governen Barcelona han tendit, sovint, a incloure molts elements diferents

quan desitgen presentar la ciutat o, fins i tot. quan projecten la ciutat del futur. Un

9 Els productes Barcelona definits són els següents: Barcelona metròpoli industrial,
Barcelona centre logístic de distribució de mercaderies, Barcelona centre comercial,
Barcelona centre universitari, Barcelona centre de disseny, enginyeria i arquitectura,
Barcelona centre esportiu, Barcelona centre mèdic, Barcelona centre de fires i
congressos, Barcelona centre turístic, i Barcelona centre financer i de negocis (veure
capítol 8).
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exemple extrem, fins i tot formalment, encara que no pas l'únic, és un anunci

publicat a la premsa per l'Ajuntament de Barcelona, constituït exclusivament per

la següent successió de paraules: "Barcelona. Mediterrània. Olímpica. Catalana.

Internacional. Gaudí. Vanguardia. Congressos. Romànica. Picasso. Moda.

Rambles. Cosmopolita. Bimil. leñaría. Disseny. La Sagrada Família. Pau Casals.

Platges. Dalí. Liceu. Flotats. Miró. Catedral. Bohigas. Costa Brava. Nit. Gòtica.

Cultural. Industrial. Llibres. Bofill. Concerts. Oberta. Teatre. Exposicions.

Tàpies. Esports. Port. Festivals. Fonts. Montjuïc. Montserrat Caballé. Fires.

Tibidabo. Museus. Modernisme. Parc Güell. Futbol. Tot, a Barcelona"10 .

El desordre temàtic és, naturalment, part

per crear sensaci° de riquesa i de

Mediterrània. Olímpica. varietat. De manera que no és fàcil de
Catalana. Internacional . Gaudí.

Vanguardia. Congressos Roman;, saber què és exactament el que se'ns
Picasso. Muda. Rambles.

Cosmopolita. BimiUenària. Disscí f - Hipnt «i nn P« nrnreHeiY a una
La Sagrada Família. Pau Casals. esta aient S1 no es Procedeix a Una

PUtaes" Dab'. Liceu. Flotats. Mir* .,.
Catedral. Bohigas. Costa Brava. reclassiticacio, com per exemple:

Nil. Gòtica. Cultural.
Industrial. Llibres. Bofill. Concerts. • caracterització de la ciutat: situant-

Obena. Teatre. Exposicions.
Tàpies. BponPott Festivals. la en ej context geogràfic més ampli

Montserrat Caballé, Fires. , , , . , •
Tibidabo. Museus. Modernisme. (submarca, doncs, de mediterrània,

Parc Güell. Futbol.
Tot, a Barcelona, catalana, internacional), remarcant la

P&Barrcteu seva vocació exterior (olímpica,

L cosmopolita, oberta), el seu tarannà
• •. - |- • ,- , -, i , ,-,,„ -—.--Tií-r-- -"'^ ' '• • ' • - -̂ M

emprenedor (cultural, industrial), i el seu patrimoni històric (romànica,

bimil.lenària, gòtica, modernisme)

10 Reproduït de Vivir en Barcelona, número especial "Ciudad Olímpica", 1991. El mateix
anunci, amb algunes variacions, havia estat ja publicat el 31.05.86 en francès a Le
Monde, en aquella ocasió anava firmat també pel Patronat de Turisme i l'ordre de les
prauales apareixia una mica alterat, però no apareixien les paraules "Olímpica" -la
nominació es produiria pocs mesos desprès-, "Dalí", "Llibres" -"oblits" imperdonables- ni
"Bohigas" -de manera que l'únic arquitecte viu citat era Ricardo Bofill. És, si més no
curiosa, sobretot perquè aquest no és l'únic cas, la utilització de Dalí com a símbol de
Barcelona atès que l'obra d'aquest pintor és més aviat escassa a la ciutat.
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• personalitats que identifiquen la ciutat: arquitectes (Gaudí, Boñigas, Bofill),

pintors (Picasso, Dalí, Miró, Tàpies), músics (Pau Casals, Montserrat

Caballé), un actor (Flotats).

El criteri de selecció sembla haver estat la procedència artística de les

celebritats, el que els dóna certa notorietat pública, amb un cert grau de

reconeixement internacional.

• indrets o edificis simbòlics: Rambles, Platges, la Sagrada Família, Liceu,

Catedral, Costa Brava, Port, Fonts, Montjuïc, Tibidabo, Parc Güell.

Els espais citats es caracteritzen per tractar-se de símbols tradicionals de la

ciutat, amb escasses referències a espais nous o recuperats (els genèrics de

platges o port, tot i tractar-se d'espais recuperats, tenen escassa capacitat per

connotar el nou urbanisme).

• activitats o termes que denoten activitat: Vanguardia, congressos, moda,

disseny, nit, llibres, concerts, teatre, exposicions, esports, festivals, fires,

museus, futbol. Només "fires" té certa capacitat de connotar activitat

econòmica. La resta fa referència exclusivament a activitats cultural o d'oci,

les que més clarament representen la ciutat com a escenari del consum.

L'èmfasi es posava, doncs, de manera gairebé exclusiva, en el tarannà obert i

internacional de la ciutat (a través de la seva vocació i els artistes i espais de la

ciutat coneguts o reconeguts a nivell internacional) i en els seus valors culturals

(patrimoni històric, activitat cultural). I, malgrat tot, l'anunci assoleix de crear

una gran sensació de varietat i de infinitat. La mateixa sensació que s'ha transmès

en d'altres contexts.

La presència de les càmares de televisió van convertir la cerimònia d'obertura

dels Jocs Olímpics del 1992, no només en la primera prova de foc per a demostrar

la capacitat del Comitè Organitzador, sinó en una presentació en societat de la

ciutat. En un acte llarg per naturalesa, la varietat és gairebé una obligació. I,

tanmateix, la sensació de riquesa i complexitat no només servia al propòsit
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d'alleugerir l'espectacle sinó que actuava com un veritable spot. Només alguns

del gran nombre d'elements diversos van poder ser recollits, i amb notori

desordre en el següent fragment, traduït d'un diari nord-americà, testimoni de

com havia estat percebuda la imatge de riquesa i complexitat: "El món contemplà

una festa que s'inicià amb un "Hola" del públic i continuà amb el ball de la

sardana. Hi havia dones vestides d'ocells grocs i homes construint piràmides

sobre les seves espatlles. Un mar de cel·lofana es convertí en el camp de batalla

entre el bé i el mal, mentre Hèrcules i una banda de remers colpejaven obstacles

com navalles mutants i capgrossos monstruosos. Però l'espectacle no es va acabar

fins que va acabar l'últim cant d'òpera. Des de Carreras a Caballé, passant per

Kraus, Baltsa i Domingo, hi va haver prou decibel.lis per omplir La Scala".11

Altra volta apareixen, de forma recurrent, els mateixos temes: la Mediterrània, els

artistes internacionals... L'exaltació de la vocació emprenedora de la ciutat va ser

substituïda en aquella ocasió, per signes d'identitat nacional (la sardana, els

castellers) ja que l'aprofitar l'ocasió per presentar no només la ciutat sinó el pais

havia estat, durant molt mesos, una reivindicació dels sectors dits nacionalistes. A

més, mostrar símbols de Catalunya en aquell acte era encara més necessari

políticament per tal de compensar la ineludible presència de símbols espanyols

tradicionals com el flamenc.

La varietat és també una de les característiques en l'anunci que l'Ajuntament de

Barcelona i el Patronat de Turisme van publicar, tant en publicacions locals com

internacionals que és reproduït a la pàgina 347. Es tracta d'un anunci elegant i

sofisticat (realitzat per la prestigiosa empresa publicitària Bassat, Ogilvy &

Mather), en el qual la imatge mostra una terrassa assolellada al peu de la qual es

11 Glauber, B. (1992): "Games open, celebrate world of change", Baltimore Sun,
26.07.92. Les suposades "piràmides" d'aquest periodista nordamericà (en al.lusió als
castellers) no té res que envejar a un dels seus col.legues que esmentava l'aparició
d'una "nau vikinga" (segurament per l'efecte que li devia produir la presència inquietant
de la Fura dels Baus).
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divisa la ciutat de Barcelona, amb el mar al fons i un cel blau on els núvols

dibuixen el mapa d'Europa '2 (reproduït a la pàgina... ).

La diversitat d'elements ja apareix, encara que implícitament, en la il·lustració

gran. Els elements existents a la terrassa tenen connotacions de gran amplitud:

diversos elements evoquen Catalunya (la balustrada, la jardinera modernista...)

mentre que la vegetació, on destaca un taronger, connota mediterraneïtat. Les sis

il·lustracions menors intercalades entre el text són el logotip de Barcelona,

acompanyant el nom de les institucions, un dibuix representatiu de la Rambla de

les Flors, el logotip de Barcelona '92, la silueta del Palau Nacional, el molí de El

Molino, i el logotip d'Espanya (un dibuix de Miró) utilitzat amb finalitats

turístiques. El text situa explícitament Barcelona en el seu context geogràfic

espanyol, mediterrani i europeu, i destaca alguns elements d'atracció com el port

(una porta als negocis, el turisme i l'esport), la Rambla de les Flors (atmosfera,

gent, color, flors i alegria), la Sagrada Família (modernisme), els Jocs Olímpics

(vocació esportiva a través de la llavors encara candidatura), el museu Picasso i el

barri gòtic, una plataforma pels negocis (concentració econòmica i indústria,

comerç internacional...), i la vida nocturna (espectacles). L'slogan "Barcelona:

The Grand European Terrace" va més enllà, però, de la mera promoció de

l'atracció turística i econòmica de la ciutat, i constitueix la traducció en termes

publicitaris de "la capital del Sud d'Europa", la regió que Pasqual Maragall ha

definit com la que comprèn el migdia francès i gairebé arriba al nord d'Itàlia, així

com la Mediterrània espanyola (MARAGALL, P. 1986:91) o, també, com l'àrea

delimitada per Toulouse, Saragossa, València, Palma de Mallorca i Montpeller

(MARAGALL, P. 1991a:101).

La vista obliqua de Barcelona permet identificar els símbols clàssics de la ciutat:

la Sagrada Família, el monument a Colom, l'edifici Colom, la muntanya de

Montjuïc amb el Palau Nacional... Un "skyline" molt semblant, en definitiva, a

l'utilitzat en alguns bitllets de metro o al que acompanyava el logotip dels Jocs

12 Fou publicat en francès a Le Monde el 31.05.86 i en anglès a Barcelona, metròpolis
mediterrània, núm. 1, maig 1986.
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Olímpics del 1992 en les enganxines que es veien arreua però radicalment diferent

del presentat en la home page del WEB de l'Ajuntament el 1996 (posteriorment

fou modificada i aquesta imatge desaparegué de la pàgina principal essent

substituïda per imatges evocadores de l'Anella Olímpica i de la Vila Olímpica

junt amb el nou escut de la ciutat), on als elements tradicionals com el Sagrat Cor

al Tibidabo, la Sagrada Família o el monument a Colom, s'hi havin afegit ara, en

una perspectiva impossible però amb molta rellevància visual, els gratacels

olímpics, l'escultura de Miró al Parc de l'Escorxador o la torre de

telecomunicacions de Foster.
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La tantes vegades repetida complexa mediterraneïtat de Barcelona, producte de la

voluntat d'explotar turísticament els seus atractius així com d'enorgullir als

propis ciutadans, quedava palesa també en l'ambigu -se suposa que per

consensual- objectiu central del I Pla Estratègic Barcelona 2000: "Aconseguir que

Barcelona es converteixi en una metròpoli europea emprenedora, amb incidència

sobre la macrorregió en la qual se situa geogràficament, que disposi d'una

qualitat de vida moderna i equilibrada, i estigui arrelada en la cultura

mediterrània" (Pla Estratègic, 1990).

S'ha vingut utilitzant abastament, doncs, aquesta identitat mediterrània

(complexa, creativa, profundament arrelada a la història) com a presentació de la

ciutat, però tractant-se d'una fulla de doble tall (un "excés de mediterraneïtat" pot

allunyar massa el nord), calia afegir elements que, bo i conservant-ne la part

positiva, la desmarqués definitivament d'una meridionalitat, potser exòtica, però

poc europea. Un dels elements que s'ha utilitzat amb més èxit com a imatge de

marca -en el sentit de "personalitat" distintiva- ha estat l'activitat urbanística,

símbol de revitalització de la ciutat i alhora símbol de modernitat cultural.

Si l'activitat urbanística en conjunt s'ha utilitzat com a símbol de revitalització de

la ciutat, tal com es mostrava més amunt, determinats espais ho han estat com a

símbol de ciutat ja revitalitzada. S'ha vist també que l'arquitectura era

equiparable a qualsevol altre mitjà de comunicació des d'un punt de vista

semiòtic. I, tanmateix, quan aquest mitjà de comunicació arquitectònic s'ha

utilitzat, fotografiat o filmat per d'altres mitjans de comunicació, l'espectre de

connotacions possible es redueix dràsticament. Així, no només les imatges de

revitalització de la ciutat i la seva construcció poden ser analitzades, sinó també

les imatges projectades físicament per la ciutat, especialment la seva arquitectura.

Segons Crilley, "l'arquitectura postmoderna estaria plenament incorporada a

l'aparell ideològic del marketing urbà, jugant un paper fonamental en mediatitzar

les percepcions de l'espai urbà i en persuadir-nos de les virtuts i del benefici

cultural de les inversions especulatives" (CRILLEY, D. I993.:23i). Els edificis

mateixos arribarien, així, a funcionar com a tanques publicitàries gegants. Aquest
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autor utilitza els casos d'estudi del Canary Wharf als Docklands londinencs13, i

de Battery Park City a New York, però assenyala com la creació d'una imatge de

vitalitat urbana, també a través de l'arquitectura, es produeix a tots els nivells de

la jerarquia urbana: els grans projectes de París, l'esforç en espai construït de

Birmingham per ser la segona ciutat britànica...

També a Barcelona, i de manera molt destacada, s'ha realitzat un canvi urbanístic

important, per bé que la promoció de l'urbanisme barceloní hagi girat, sobretot,

entorn de tres grans eixos: la creació d'espais públics, l'embelliment de la ciutat i

les grans operacions urbanístiques relacionades amb la nominació olímpica,

incloent les noves infrastructures de comunicacions com les rondes, l'aeroport o

les torres de telecomunicacions.

Els nous espais públics

La política de creació d'espais públics s'inicià ben aviat des de les primeres

eleccions democràtiques. Algunes fites del calendari deixen entreveure la

rapidesa del procés: l'abril del 1979 es realitzaven les primeres eleccions

municipals i l'octubre del 1980, Oriol Bohigas era nomenat delegat

d'Urbanisme14, el novembre del 1980 es creava el Servei de Projectes i Elements

Urbans dins l'àrea d'urbanisme, ja que "fins aleshores l'Àrea d'Urbanisme no

intervenia en els projectes de l'espai públic, que es realitzaven com a simple

coincidència de les especificacions sectorials no integrades de diversos Serveis

13 En plena consonància amb els cànons postmoderns, l'opció historicista i
deliberadament anti-moderna per la que s'optà en el Canary Wharf, reinterpretant les
tipologies londinenques tradicionals, intentava simular la diversitat d'un espai amb
història, per tal de semblar com una extensió natural i orgànica de Londres (CRILLEY, D.
1993:238). La interpretació de Crilley lliga, doncs, perfectament amb la de la campanya
publicitària de Londres analitzada per Burgess i que s'ha vist al capítol 4, on
s'emfasitzava la proximitat dels Docklands al centre urbà.

14 El lapse de temps transcorregut, tot i que relativament curt, encara es va allargar,
segons la crònica de Llàtzer Moix, pels dubtes que Bohigas tenia per accedir a un
càrrec de l'administració (MOIX, L 1994:18-19).
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tècnics d'Obres Públiques, Circulació, Parcs i Jardins" (AJUNTAMENT DE

BARCELONA. TINENÇA D'ALCALDIA DE PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LA

CIUTAT 1983.:96)15. L'arquitecte J.A. Acebillo, deixeble de Bohigas, va ser

nomenat director del servei i en va assegurar la continuïtat després de la partida

de Bohigas el 1984 i fins una nova reestructuració del servei que es produí el

1988. Si l'any 1979 havia estat el de les eleccions municipals i l'any 1980 el de

l'arribada de Bohigas, l'any 1983 ja s'inauguraven nous espais públics tan

emblemàtics com la plaça Sóller o la plaça dels Països Catalans, espais reformats

com la plaça Reial o la nova plaça de la Mercè, i s'inauguraven escultures en

espais públics com el monument de Tàpies a Picasso, l'escultura Dona i Ocell de

Joan Miró al llavors encara no acabat Parc de l'Escorxador o l'estructura

Mediterrània de Xavier Corberó a la plaça Sóller. Així, en menys de quatre

anys, no només s'havien assentat les bases de la política de creació d'espais

públics (monumentalització de la perifèria, esponjament del centre històric,

escultures d'artistes prestigiosos en espais públics) sinó queja se n'havien assolit

els primers resultats.

Les memòries d'activitats que l'àrea d'urbanisme ha vingut realitzant

quadrianualment permeten de seguir el ritme amb el que es van realitzar aquests

projectes, sobretot en els primers anys, abans que la fita olímpica no ho acaparés

tot. En el quadrienni 1979-1982, s'havien realitzat o estaven en curs de

realització 31 obres de diferent magnitud, les més importants de les quals van ser

la restauració de la Plaça Reial, el Passeig Picasso, el Moll de la Fusta, les places

de Gràcia O la Plaça Sóller (AJUNTAMENT DE BARCELONA. TINENÇA D'ALCALDIA

DE PLANIFICACIÓ I ORDENACIÓ DE LA CIUTAT 1983.:97).

15 E! mateix Moix ha explicat amb detalls les condicions de l'arribada de Bohigas, el
conflicte de competències que es creà amb l'àrea d'obres públiques comandada
aleshores per A. Serratosa, que acabaria a la Generalitat de Catalunya dirigint el Pla
Territorial, i com es feu seva l'àrea portant a l'Ajuntament estudiants de darrer curs
d'arquitectura al Servei per treballar en els nous projectes -a la memòria oficial es
reflecteixen, efectivament, 13 contractes administratius de tècnics mitjans- que
acabarien formant part del cos d'arquitectes de l'Ajuntament.
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Actuacions del quadrienni 1983-1987
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En el quadnenni següent, el Parc de l'Escorxador (1985), el Parc de l'Espanya

Industrial (1985), el Parc de la Pegaso (1986) o el Parc de la Creueta del Coll,

alhora que es recuperaven elements ja existents com el monument al Dr Robert

(desmuntat en els magatzems municipals) a la Plaça Tetuan o els fanals de Pere

Falques a l'Av Gaudi, i es reconstruïen, conservaven o recuperaven, segons el

cas, edificis artístics com el Pavelló Alemanya de Mies van der Rohe, els edificis
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del Parc de la Ciutadella, amb ocasió del centenari de l'exposició universal, el

Palau de la Virreina, les torres venecianes de Montjuïc o el Mercat de les Flors,

rehabilitat per a usos teatrals (AJUNTAMENT DE BARCELONA i987c:54-59)

Actuacions del quadríenni 1987-1991

, ̂  •, • ·

!

(Font: AJUNTAMENT DE BARCELONA AMBTT D'URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS ¡992:115)

El 1988 es reestructurava l'àrea d'Urbanisme, a partir de llavors Ambit

d'Urbanisme i Serveis Municipals, í el Servei de Projectes i Elements Urbans era

succeït per l'àrea de Projectes i Obres, sota la direcció de Rafael de Càceres, i

que afegia a les seves funcions les de la creació de l'Institut Municipal per a la

Promoció Urbanística i els Jocs Olímpics de 1992, l'organització de la nova Àrea

de Manteniment i Serveis i la progressiva assumpció dels projectes per part dels
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districtes. En aquest període es continuen les actuacions de creació de nous parcs

d'escala intermèdia i els petits jardins urbans, i es continua actuant sobre els

espais simbòlics del centre de la ciutat com a l'eix Rambla-Plaça Catalunya-

Rambla de Catalunya o la Plaça de la Catedral (AJUNTAMENT DE BARCELONA.

ÀMBIT D'URBANISME I SERVEIS MUNICIPALS 1992); s'inicia la intervenció en el

front marítim, amb la reordenació del Passeig Nacional i el Moll de la

Barceloneta; i es continua actuant en els espais d'oci com el Parc de l'Estació del

Nord, o el més perifèric del Parc de Renfe-Meridiana (Can Dragó).

Finalment, en el període 1991-94, es prossegueix la política d'espais públics

iniciada des de la dècada anterior però s'hi fan notar les realitzacions

relacionades amb les grans obres d'infrastructura relacionades amb els Jocs

Olímpics del 1992. Pel que fa a la primera, però, tot i "la línia de continuïtat de

les actuacions petites que han anat configurant la imatge de l'urbanisme de la

ciutat en els darrers 15 anys" (AJUNTAMENT DE BARCELONA. ÀMBIT

D'URBANISME I MEDI AMBIENT 1995.:64), semblava abandonar-se ja l'etapa de

projectes "amb firma" i es consolida un "llenguatge més fresc, menys reiteratiu i

simbòlic". En el llistat de realitzacions no apareixen ja obres de l'envergadura

(quant a l'import de l'adjudicació) similar a les d'anys anteriors, destacant,

sobretot, la fínalització o complementado d'obres iniciades amb anterioritat.
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