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CAPÍTOL 7- LA IMATGE DE LES CAPITALS COMARCALS I LA POLÍTICA 

URBANA 

En aquest capítol es presenta com s’articula la imatge de les capitals comarcals i 

en base a què es dissenyen les polítiques urbanes. Moltes polítiques urbanes utitlitzen 

lemes per tal de crear de cara cap a fora una imatge: Girona m’enamora, Tortosa cruïlla 

dels Països Catalans, Lleida, capital de la terra ferma, Tortosa més a prop del que 

sembla, Vic una ciutat de la mesura humana, Valls l’has de viure, Vilafranca la ciutat 

de Vi. Malgrat aquests lemes, aquest capítol es pregunta sobre l’existència de polítiques 

urbanes específiques per a les capitals comarcals. És així que l’objectiu del capítol és 

conèixer quina imatge produeixen les capitals comarcals i preguntar-se per la política 

urbana que s’ha dissenyat en base a ells. Per tal d’aconseguir aquests objectiu he partit 

d’una anàlisi general de la imatge literària d’aquestes ciutats elaborant un mapa literari. 

Posteriorment, s’analitzen les principals polítiques urbanes i el planejament estratègic. 

El capítol acaba presentant com la fuga de cervells intervé en els processos urbans que 

es donen a les ciutats.  

 

7.1- La imatge de les capitals comarcals a partir de la literatura 

En cap moment de la història de Catalunya, i en especial el segle XX, no hi ha 

hagut una conceptualització sobre aquesta realitat específica. Les idees que permeten un 

camí més fructífer per al debat probablement són les que es van plantejar durant el 

Noucentisme i la formulació de la Teoria de la Catalunya Ciutat.  

La Teoria de la Catalunya ciutat s’inspira a inicis del segle XX en el moment en 

que Barcelona, capital d’una nació sense Estat, s’erigeix com una ciutat, pensada en 

formes modernes com a síntesi d’una societat civil. La teoria  troba com a signe 

d’identitat de Catalunya l’esperit civilitzat i modern que intenta superar les mítiques 

definicions culturalistes i antropològiques de la identitat del país, aquelles que 

preconitzaven la reclusió en terres interiors i en la religió que defensava el pairalisme. 

Una identitat que acaba per configurar un catalanisme polític que comporta un 

nacionalisme civil i modern on les idees de pàtria i ciutat queden articulades. Se supera 

la forma de fonamentació dels nacionalismes preferentment historicistes o antropològics 

(Trias 1984). Enmig d’aquesta dinàmica es parla de les ciutats més enllà de Barcelona, 
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moltes de les quals es poden considerar mitjanes. Entre els que defensaven aquest teoria 

hi havia el mateix Pau Vila, Eugeni d’Ors, Rubió i Tudurí i Prat de la Riba. 

 

La literatura i la imatge de les capitals comarcals 

Una font d’informació vàlida per acostar-se a  la imatge d’aquestes ciutats és la 

literària. Els estudis geogràfics sobre literatura han estat poc desenvolupats a Catalunya, 

i encara menys focalitzant l’interès de les ciutats, en el fet urbà. El llibre La Barcelona 

literària. Una introducció geogràfica (2003) de Carles Carreras és l‘única aproximació a 

la literatura barcelonina des de la geografia cultural. Juntament amb aquesta obra bàsica 

altres autors  n’han fet algunes aproximacions, com per exemple Joan Vilagrassa. A 

partir d’aquesta premissa, es fa evident que les investigacions geogràfiques referents a 

la literatura d’altres ciutats i pobles de Catalunya és inexistent, donada la històrica 

negació del caràcter urbà del país (Casassas, J. 1989). Aquest apartat pretén doncs oferir 

una mica de llum a la presència de les ciutats catalanes més enllà de la Barcelona 

literària. L’autor de la tesi ja ha realitzat diversos estudis sobre aquest aspecte al llarg 

dels últims quatre anys (Frago 2008, 2009). Aquí els desenvolupa. 

 
Un mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya 

Per aquest apartat s’ha cregut oportuna la realització d’un mapa literari 

(Mapa 7.1), ja que a partir de la seva capacitat totalitzadora (Santos 1996) permet que 

amb un sol cop d’ull es pugui percebre una realitat literària que inicialment s’hauria 

perdut enmig de les lletres d’una bibliografia de pobles i ciutats de Catalunya molt 

dispersa i desigual. És d’aquesta manera que aquest apartat parteix d’un mapa literari, 

selectiu i parcial, com tots, el qual (després de la seva presentació) mostra algunes de les 

principals idees que han vehiculat el pensament polític a Catalunya durant bona part del 

segle XX, fent especial èmfasi sobre el Noucentisme i les seves formes de comprensió 

del fet urbà, en especial la Teoria de la Catalunya-Ciutat, ja esmentada. 

La meva proposta de mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya parteix de la 

obra Bellesa de Catalunya. Art, vida i paisatge de Carles Soldevila i Zubiburu 

(Barcelona, 1892–Barcelona, 1967) publicada l’any 1956. Aquesta obra és la segona 

edició d’una primera en llengua castellana de l’any 1951 i que, senzillament, 

s’anomenava Cataluña. Arte vida y paisaje. Un dels motius de l’elecció d’aquesta font 
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d’informació rau en l’ampli ventall d’escriptors que són repertoriats per l’autor 

noucentista, Carles Soldevila, un dels principals del Noucentisme. Un total de 73 

escriptors són els seleccionats de presentar els diversos llocs de Catalunya a partir de 

127 fragments literaris. Aquest fet és especialment important ja que, en un únic llibre, es 

pot conèixer un ampli ventall d’autors que han escrit sobre pobles i ciutats de 

Catalunya, sobre els quals s’ha aprofundit posteriorment, oferint una solució a la 

desigual i a la vegada poc coneguda literatura sobre aquests indrets.1 Per a la realització 

d’aquest mapa literari s’han utilitzat específicament els capítols del llibre referents a la 

Catalunya Vella i a la Catalunya Nova, deixant de banda aquells capítols que fan 

referència únicament al medi físic, l’art, la religió o la manera de viure del poble català. 

 
1 La literatura referent a Barcelona ha estat recentment investigada des d’un punt de vista 
geogràfic per Carreras (2003), tal com s’ha dit. 
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Carles Soldevila: l’anacronisme d’un noucentista 
Carles Soldevila no és un escriptor corrent. Tot i que marginat durant la present 

democràcia des de àmbits, tan polítics com culturals, sobretot per la seva ideologia 

conservadora i espanyolista durant els anys del franquisme, se l’ha de considerar un dels 

grans escriptors de la Catalunya del segle XX. Malgrat el seu anacronisme, la seva obra 

s’inscriu dins les característiques pròpies del Noucentisme. La proximitat amb les idees 

del Noucentisme és observable a partir de l’encapçalament escrit per Joan Maragall que 

fa en ocasió del llibre Bellesa de Catalunya. Art, vida i paisatge. Tal i com propugnen 

els impulsors d’aquest moviment, el llibre de Carles Soldevila va dirigit a la burgesia 

catalana de mitjans del segle XX, en un intent de culturitzar-la i educar-la, refinar-ne els 

seus gustos, i desvetllant-li d’aquesta manera el desig d’europeïtzar-se (Trías 1984, 

Casassas i Ymbert 1989). (Roca 2000, Casassas i Ymbert 1989) 

Teòricament acabat el 1923 amb la dictadura feixista de Primo de Rivera, el 

moviment del Noucentisme volia democratitzar la cultura fent-la extensible a tota la 

societat i superant-se així la barrera existent entre la cultura popular i la cultura culta 

(Roca 2000, Casassas i Ymbert 1989). Aquest canvi de concepció en que la burgesia 

passa a ser líder de la societat civil que ha d’organitzar la pàtria catalana. Aquesta 

llibertat de la burgesia per dirigir el país representa la culminació teòrica d’una reflexió 

d’autors importants que van des de Locke a Adam Smith, de Mandeville a Kant, i de 

Bolees a Heggel. Els noucentistes tenen com a objectiu la modernització, en tots els 

aspectes, del treball, l’ensenyament, la sanitat i les comunicacions de la societat 

catalana. 

Especialment important és l’èmfasi al voltant del caràcter urbà de la realitat 

catalana d’inicis del segle XX. Els noucentistes volen superar d’una vegada per totes la 

negació de la urbanitat de Catalunya, la qual encara no ha estat assumida ni 

ideològicament, ni culturalment a inicis del segle XX (Trias 1984, Casassas 1989). És 

justament en aquest moment quan es formula la Teoria de la Catalunya-Ciutat. Aquesta 

concepció va en contraposició amb el ressorgir polític i cultural del moviment de la 

Renaixença que propugna la reclusió a les terres interiors catalanes, allà on encara 

perduren les tradicions i els valors de la religió catòlica a l’estil de Torres i Bages, i on 

la ciutat industrial encara no ha “contaminat” les ànimes dels mortals. Els noucentistes 

troben en la ciutat lliure burgesa el punt de partida de la modernització de tota la 
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societat. Aquesta visió de Catalunya confereix un tipus de comprensió del territori 

català, el qual, acceptant el discutible concepte, es consideraria com “urbanita”.  

Una part de la burgesia catalana, cerca el plaer contemplatiu dels paisatges rurals 

i forestals, sobretot de la Catalunya Vella, més verds, més humits, i més semblants als 

dels Estats del nord d’Europa, on tenen posada la mirada. Sobretot són els paisatges de 

Suïssa bressol de l’excursionisme i de l’alpinisme els que més els atrauen. És justament  

aquest creixent refinament cultural que impulsa el Noucentisme. El mateix Carles 

Soldevila propugna el gust per les coses en elles mateixes, el gust per l’art, la vida i el 

paisatge, tal i com anuncia al títol del seu llibre Bellesa de Catalunya. És a partir 

d‘aquestes reflexions que els fragments literaris suporten un important nombre de 

material gràfic. Després d’una anàlisi es mostren específicament un total de 446 

imatges, entre fotografies i reproduccions de quadres.  

Tot i que existeixen diversos tipus de ciutats a Catalunya, des de les capitals 

provincials fins les viles i ciutats mercat, el gran paradigma modernitzador de la 

burgesia industrial catalana (també espanyola enmig dels seus afanys europeïtzadors) és 

l’aglomeració barcelonina (Casassas 1989). De fet, el mateix Carles Soldevila va 

escriure un llibre plenament dedicat a Barcelona (Soldevila 1964). L’afany contemplatiu 

d’aquest grup social és tal que la principal realització del Noucentisme barceloní és la 

construcció d’un parc temàtic: el Poble espanyol de la muntanya de Montjuïc per a 

l’exposició del 1929 on s’hi reprodueixen nombrosos edificis emblemàtics de diversos 

llocs  espanyols (Roca 2000).  

 

Els escriptors repertoriats a Bellesa de Catalunya 

La professió dels escriptors  que presenta Soldevila és molt variada. Alguns, 

consideren, l’escriptura com la seva  professió, com per exemple Josep Pla (Palafrugell, 

1897-Mas Pla de Llofriu, 1981). Altres, que escriuen sobre el territori, es veuen com a 

geògrafs. D’aquests últims n’és exemple Ceferí Rocafort i Sansó (la Pobla de Segur, 

1872-1917) que escriví el volum dedicat  a la província de Lleida de la Geografia 

General de Catalunya editada per Francesc Carreras Candi l’any 1909, o també Josep 

Iglésies (Reus, 1902-Barcelona, 1986), defensor de l’excursionisme científic, va 

participa en l’elaboració de l’“Estudi de Proposta per la divisió territorial de Catalunya 

(1932-1936)” elaborant a la vegada diverses guies locals. 
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Pel que fa al recorregut geogràfic vital dels escriptors, n’hi ha 13, el grup més 

nombrós que són els barcelonins, nascuts i morts a la capital catalana. Uns pocs neixen 

en aquesta ciutat i moren en d’altres llocs, com per exemple Santiago Rusiñol i Prats 

(Barcelona, 1861–Aranjuez, 1931) que mor fora de Catalunya, o Rafael Tasis 

(Barcelona 1906-París 1966) i Josep Carner que moren exiliats (Barcelona, 1884-

Brussel·les, 1970) que ho fan a les capitals de França i Bèlgica respectivament. És 

important destacar el total de vuit escriptors que emigren des dels seus pobles i ciutats 

natals de Catalunya i moren a Barcelona, com per exemple Joaquim Botet i Sisó 

(Girona, 1846-Barcelona, 1917), el geògraf Josep Iglésies (Reus, 1902-Barcelona, 

1986), Antoni Palau i Dulcet (Montblanc, 1867-Barcelona, 1954 ) o Sebastià Joan Arbó 

(Sant Carles de la Ràpita, 1902–Barcelona, 1984). Un altre grup d’escriptors es resisteix 

a emigrar a la floreixent Barcelona d’inicis del segle XX i moren a la seva ciutat o poble 

natal. En són exemple Magí Morera i Galícia (Lleida, 1853-Lleida, 1927), Ceferí 

Rocafort i Sansó (la Pobla de Segur, 1872-la Pobla de Segur, 1917) i Emili Morera i 

Llauradó (Tarragona, 1846-Tarragona, 1918).  

No es mostra tanta heterogeneïtat pel que fa a la procedència social dels 

escriptors, ni al període temporal al que corresponen. Són nombrosos aquells que 

procedeixen de  famílies burgeses, sobretot barcelonines, però també d’altres pobles i 

ciutats de Catalunya, com per exemple, Agustí Calvet i Pascual (San Feliu de Guíxols, 

1887–Barcelona, 1964), fill d’una família burgesa de Sant Feliu de Guíxols que 

s’enriquí amb la indústria del suro. Pocs s’han de considerar de famílies humils, tan sols 

cal destacar Sebastià Joan Arbó (Sant Carles de la Ràpita, 1902–Barcelona, 1984) fill de 

pagesos rapitencs emigrats de les pobres terres del Montsià d’aquell temps o Pau Pi 

Ferrer (Barcelona, 1818-Barcelona, 1848 ) fill de família humil de la capital catalana. 

Pel que fa al període temporal corresponent als escriptors que repertoria Soldevila, s’ha 

de destacar que bona part d’ells són d’un mateix període: quinze dels vint-i-vuit 

escriptors que apareixen en el llibre són nascuts entre les tres últimes dècades del segle 

XIX i la primera del XX. Aquest fet limita el ventall dels escriptors que es recullen al 

llibre, mentre que a la vegada determina, en part, els corrents culturals i ideològics que 

cultiven. 

Bona part dels escriptors produeixen una literatura que va d’acord amb els ideals 

culturals i socials del Noucentisme. Més enllà del propi Soldevila que ja ha estat 
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considerat suara com un noucentista perllongat, altres escriptors han de ser inclosos en 

aquestes tendències. L’obra de Josep Pla en forma part ja que té una visió urbana de 

Catalunya i veu el ciutadà (sobretot el barceloní), com l’ésser més civilitzat del país. 

Però també s’ha de considerar com a noucentista l’obra escrita de Josep Maria Lopez-

Picó (Barcelona 1886-Barcelona, 1959) que té llibres prologats pel mateix Eugeni 

d’Ors, o l’obra de Josep Miracle i Montserrat (Barcelona 1904-1998 ), del barri de 

Sants,2 director literari de l’editorial Selecta i deixeble de Pompeu Fabra (Barcelona, 

1868-1948), considerat aquest últim com un dels grans europeïtzadors i urbanitzadors 

de la societat catalana amb la normalització lingüística que desembocà en el seu famós 

diccionari. També Magí Morera i Galícia (Lleida, 1853-Lleida, 1927), que ingressà a la 

Lliga Regionalista, Joan Santamaria i Monné (1884-1955) i fins i tot, el recentment 

desaparegut, Josep Palau i Fabre (Barcelona, 1917-2008). 

També formen part del moviment cultural i polític del Noucentisme, escriptors 

que participen en diverses obres de divulgació geogràfica, el romàntic Joaquim Botet i 

Sisó (Girona, 1846-Barcelona, 1917) i Ceferí Rocafort i Sansó (la Pobla de Segur, 

1872-1917) escriuen per la Geografia de Catalunya de Francesc Carreras Candi3 

(Barcelona, 1862-1937). El primer és considerat un noucentista important del moviment 

i escriu sobre la província de Girona. El segon, de formació geogràfica, s’encarrega de 

confeccionar el capítol de la província de Lleida de l’esmentada obra. Posteriorment, 

Josep Iglésies (Reus, 1902-Barcelona, 1986), que en diverses ocasions es mostrà 

partidari dels objectius de la Mancomunitat de Catalunya d’Enric Prat de la Riba 

(Castellterçol, 1870-1917), participa en la Ponència per a la divisió territorial de 

Catalunya (1932-1936) com a secretari, tot cercant la urbanització de la societat 

catalana a partir de les capitals comarcals. 

D’aquesta manera es comprova com Carles Soldevila tria de manera volguda i 

premeditada, aquells literats pròxims als ideals del Noucentisme. No obstant, són 

especialment significatius alguns fragments literaris d’escriptors de primera línia de la 

Renaixença, com per exemple les descripcions literàries de Jacint Verdaguer i Santaló 

 
2Aquest mateix escriptor és citat en el llibre de Carles Carreras sobre el barri d’Hostafrancs de 
Barcelona. 
3Francesc Carreras Candi no és un noucentista. Conservador i romàntic, fou un dels principals 
en protestar en contra de la normalització lingüística impulsada per Pompeu Fabra. 
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(Folgueroles, 1845-Barcelona, 1902) sobre la seva terra natal o la presència de 

Tarragona de la mà d’Àngel Guimerà i Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1845-Barcelona, 

1924), uns fets que desvetllen com, en el fons, els valors del conservadorisme i el 

tradicionalisme català no són esborrats tal i com volia el moviment iniciat amb la 

Mancomunitat de Catalunya.  

L’aparició, al llibre de Carles Soldevila, del Comarquinal de Miquel Llor 

(Barcelona, 1894-1966) inspirat en la ciutat de Vic,4 comporta reaccions contraposades. 

Per una banda, és lògica la seva selecció ja que Llor en el seu llibre critica 

fervorosament el provincianisme de les capitals comarcals i defensa la ciutat de 

Barcelona com l’espai alliberador, de la civilitat i la urbanitat. Però per l’altra, sorprèn 

la seva presència després que l’autor hagués estat apartat del panorama oficial a partir 

de la forta crítica que realitza de Vic, la ciutat de la que fou bisbe Torras i Bages i la 

comarca de Jacint Verdaguer, en un moment en que els valors tradicionals i 

conservadors segueixen sent intocables, tot i els propòsits del Noucentisme. En aquest 

sentit, Soldevila fou valent. La seva procedència social,de família humil, i el cultiu de la 

narració que fa Llor en la seva obra, tampoc concorden amb el perfil majoritari dels 

escriptors que presenta Soldevila a la seva obra. Tot i així s’ha de remarcar que el 

mateix Llor va rectificar en la seva crítica a Comarquinal en una obra posterior titulada 

El somriure dels sants (Llor 1947). 

 

Els escriptors i escriptores que hi faltarien  

Dins el conjunt dels escriptors repertoriats per Soldevila se’n troben a faltar 

alguns escriptors, molts d’ells canònics de la literatura catalana. A tall d’exemple, no 

apareixen tots aquells escriptors que emfatitzen les seves obres en la antiurbanitat i en 

els canvis del procés urbanitzador de Catalunya.5 En aquest sentit els representants de la 

narració rural, com per exemple el rossellonès Carles Bosch de la Trinxeria (Prats de 

Molló, 1831-la Jonquera, 1897), Marià Vayreda i Vila (Olot, 1853-Barcelona, 1903), o 

de la narració costumista, com per exemple Emili Vilanova i March (Barcelona, 1940-

                                                            
4 Comarquinal és presentat per Miquel Llort a la seva novel·la Laura a la ciutat dels sants, 
publicada el 1931. 
5 La antiurbanitat que es respira en els moviments literaris de finals del segle XIX, apareix ben 
representada en la obra barcelonina El carrer del migdia de Rafael Noguera i Oller (Barcelona, 
1880-1949), on la ciutat comtal és vista com el lloc dels vicis i de la perdició. 
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1905), no apareixen en el llibre tot i escriure sobre diversos llocs de Catalunya. Tampoc 

apareix Victor Català (Barcelona, 1869-1966), pseudònim de Caterina Albert, que 

també escriu sobre la ruralitat d’algunes de les ciutats catalanes, o Josep Maria de 

Segarra amb la seva obra Vida privada (De Segarra 1932), així com Eugeni d’Ors, sota 

el pseudònim de Xènius. El realisme de Narcís Oller (Valls, 1846-Barcelona, 1930), 

posterior temporalment a aquesta narració rural, tampoc participa de les descripcions 

literàries que recull Carles Soldevila. Narcís Oller nat a Valls fou marginat de l’escenari 

de la literatura catalana del moment. Així, la ruralitat i la tradicionalitat que es transmet 

de Valls, la seva ciutat natal i que l’autor fa aparèixer amb el topònim de Vilaniu, no es 

mostra en aquest recull.  

Convé destacar la manca de les descripcions literàries que fan geògrafs 

d’importants com Pau Vila (Sabadell 1881-Barcelona 1980), defensor del caràcter urbà 

de Catalunya i proper als ideals del Noucentisme. Tampoc apareix la literatura d’Antoni 

Rovira i Virgili (Tarragona, 1882-Perpinyà, 1949) que amb un important repertori 

dedicat a la ciutat de Tarragona i membre de la comissió dedicada al “Debat de la 

proposta de divisió territorial de Catalunya (1932-1936), era un dels gran defensors de 

la urbanitat de Catalunya més enllà de Barcelona, un fet que anava d’acord amb els 

ideals del Noucentisme però que també anava en contra d’aquells que veien a Barcelona 

l’únic lloc civilitzat de Catalunya. 

 

Recapitulació d’una imatge literària 

A tall de recapitulació, una primera observació fa referència a la geografia 

literària que presenta Soldevila en el seu recull. Es pot considerar que en aquesta obra hi 

són representades un important nombre de pobles i ciutats de Catalunya. L’àrea propera 

a Barcelona apareix més ben representada que altres, però, sense arribar a eclipsar les 

ciutats més allunyades, com per exemple les del ponent i el migjorn català. Aquest fet és 

important destacar-lo donat que fins aleshores, i tal com ja s’ha esmentat, les ciutats 

més enllà de Barcelona havien estat poc representades. Tanmateix, s’observa cert 

desequilibri entre la representació de la Catalunya Vella i la Catalunya Nova, apareixent 

més ben representada la primera que la segona, un fet que reprodueix la construcció 

simbòlica tradicional de Catalunya (Nogué, 1991) on la Catalunya Nova ha restat sovint 

oblidada. 
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Uns segona recapitulació fa referència al punt de vista dels autors. S’ha 

comprovat com són uns quants els escriptors que emigren des de les seves ciutats natals 

cap a Barcelona. Aquesta realitat s’hauria de tenir en compte a la hora d’investigar el 

tipus de literatura que s’escriu sobre aquetes ciutats, ja  que pot induir a la idealització 

de la ciutat on va néixer l’autor, transformant la realitat en una cosa idíl·lica allunyada 

de la realitat material. Existeixen altres implicacions geogràfiques d’aquest procés 

demogràfic, com per exemple l’emigració de les persones d’elevat capital cultural i amb 

major iniciativa, donada la manca d’oportunitats que troben els escriptors als seus 

pobles i ciutats natals i que els obliguen a emigrar cap a llocs més dinàmics 

culturalment, com Barcelona. Per últim una qüestió de gènere, tot i que Soldevila dedicà 

tota una trilogia a la figura d’una dona, Fanny, cap punt de vista dels autors que ell 

tracta és femení. 

La tercera i última conclusió fa referència a la tesi de la inexistència de la 

literatura urbana més enllà de Barcelona que fou defensada en altres investigacions de 

l’autor (Frago 2009). En aquella investigació es formulava la hipòtesi de que la 

literatura rural de finals del segle XIX nega el fet urbà no barceloní6 (aquest entès per 

Barcelona i els municipis immediats), una invisibilitat que ha estat reproduïda fins 

l’actualitat. En aquest apartat s’ha demostrat com, al recórrer a noves fonts literàries, el 

fet urbà més enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és present en la literatura, 

sobretot quan  la selecció de les obres és feta per un noucentista de la talla i la 

sensibilitat de Carles Soldevila. D’aquesta manera, sembla posar-se en qüestió la 

hipòtesi sobre la invisibilitat del fet urbà en la literatura més enllà de Barcelona. 

Tanmateix, tot i posar-se en qüestió aquesta invisibilitat, sí que s’ha de dir que s’està 

tractant d’una excepció: Soldevila, i juntament amb ell tota la literatura comarcalista 

que al llarg del segle XX s’ha escrit i que ha volgut mostrar la modernitat d’aquestes 

ciutats, és tan sols un exemple que va a contracorrent de la dinàmica general de la 

literatura més canònica de Catalunya que, tal com ja s’ha dit, ha ignorat el fet urbà no 

barceloní. 

En l’actualitat la imatge produïda per la literatura segueix existint sobre algunes 

d’aquestes ciutats. Vic segueix sent associada a una ciutat de sants i esglésies, Valls 

 
6 Aquesta hipòtesi fou elaborada a partir de la que Carreras (2003) ja formulà en referència al 
retard de l’aparició de la ciutat en la literatura. 
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transmet una imatge de ruralitat a partir de calçots i castells. Olot la mostra a un clima 

plujós i levític mentre que Reus la d’una ciutat mercantil.  
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7.2- El desenvolupament turístic  

El desenvolupament turístic de les capitals comarcals es basa en els recursos que 

existeixen en el lloc els quals, creen la identitat del territori. Per tant, l’anàlisi dels 

elements turístics que es promocionen des d’aquestes ciutats permet analitzar quina és la 

imatge que promocionen aquestes ciutats en la postmodernitat. A la vegada, l’anàlisi del 

reflex d’aquestes imatges en les diverses escales geogràfiques (des de la global amb la 

UNESCO, la nacional amb les diverses marques turístiques dissenyades per la 

Generalitat de Catalunya i la local amb els ajuntaments i patronats de promoció 

turística) permet veure quines són les possibilitats que ofereixen les diverses escales 

geogràfiques i quines d’aquestes són aprofitades des de les oportunitats de cada lloc 

concret.  

 

7.2.1- El turisme internacional a les capitals comarcals 

En el moment de tractar el turisme internacional a les capitals comarcals s’ha 

analitzat el catàleg de patrimoni de la UNESCO.7 Barcelona, Tarragona i Berga són les 

úniques ciutats que hi figuren, les dues últimes localitzades fora dels límits corporatius 

de l’àrea metropolitana de Barcelona. La primera, Tarragona, degut a les restes 

arqueològiques romanes, i la segona, pel patrimoni immaterial que representa la Patum. 

Es pot concloure doncs que la promoció turística de les capitals comarcals a nivell 

global des d’aquesta institució és molt reduïda.  

Malgrat això el turisme internacional també arriba atret pel sol i la platja el qual, 

tot i no mantenir gaire vincle amb el lloc, els visitants estrangers han promocionat 

poblacions com Tossa de Mar, Salou o Sitges,8 però també S’Agaró amb hotels de luxe 

com el conegut Hostal de la Gavina. 

 

 
7 La consulta del catàleg es va fer el maig del 2009. 
8 Aquesta ciutat fou promocionada pel pintor i escriptor Santiago Russinyol (Barcelona, 1861-
Aranjuez, 1931) 
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7.2.2- El turisme a les capitals comarcals a escala catalana 

A escala catalana la promoció turística es fa en base a deu marques turístiques:9 

“Terres de l’Ebre”, “Costes del Garraf”, “Costes del Maresme”, “Costa Brava”, “la Vall 

d’Aran”, “Costa Daurada”, “Catalunya Central”, “Pirineu”, “Terres de Lleida” i 

“Barcelona”. Com es comprova cap ciutat apareix en el nom de la marca turística. Tan 

sols Barcelona disposa de marca turística pròpia. 

Les marques turístiques segueixen l’esquema comarcal del model turístic 

inspirat en els anys 60 i 70 del segle XX, sent la platja el principal reclam. Les marques 

de la “Costes del Garraf”, “Costes del Maresme”, “Costa Brava” i la “Costa Daurada” 

ho reafirmen. Un altre grup important de marques turístiques és el que fa referència a 

l’origen del lloc sobretot, a la “terra”, element clarament vinculat amb la tradició 

catalana, com és la marca de les Terres de l’Ebre, i les Terres de Lleida. Són marques de 

més recent creació producte d’un desenvolupament turístic més tardà. Amb cert 

contingut identitari i imaginari, la marca de la Catalunya Interior també s’ha 

desenvolupat recentment. Elements propis del medi físic són els que donen nom a les 

altres dues marques: la Vall d’Aran i la dels Pirineus, marques clarament vinculades a la 

muntanya, al hivern i a la neu. 

Dins d’aquestes marques la representació turística de les capitals comarcals és 

reduïda, principalment són els reclams de platja i altres elements del medi natural i del 

món rural els que vehiculen principalment els reclams turístics. En el cas de la marca de 

les Terres de l’Ebre, el riu i el delta són els dos principals. Per al cas de la marca de la 

Catalunya Interior, cadascuna de les comarques que la componen vehicula una imatge: 

el Solsonès és el bressol del pairalisme (aspecte que es conrea turísticament en 

l’actualitat amb les masies). Els paisatges de cereals i el culte al pairalisme és la imatge 

que transmet l’Anoia. Del Berguedà se’n destaquen els boscos, i una gastronomia 

vinculada especialment als bolets, així com també als Pirineus. El passat industrial del 

Bages adquireix importància en la promoció turística de la comarca. Dins les marques 

turístiques de costa, la presència de les capitals comarcals és quasi inexistent. Els 

 
9 L’estudi s’ha basat en el portal d’internet de la Generalitat de Catalunya, Turisme a Catalunya, 
realitzant-se la consulta durant el mes d’octubre del 2007. 
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principals reclams de la Costa Daurada són la escalada,10 la cultura, el sol i el mar, el 

golf, la natura i els congressos. A part d’una reduïda referència al patrimoni de la 

UNESCO, apareixen alguns elements patrimonials importants de Reus, com ara el parc 

Samà de Cambrils o la ruta del modernisme pel centre de la capital del Baix Camp.  

Es pot concloure que mentre la promoció turística de la capital comarcal és 

inexistent, la comarca, a partir d’elements ruralitzants, com el paisatge agrícola i el medi 

físic, és molt present dins aquestes marques turístiques.  

 

7.2.3- La promoció del turisme a les capitals comarcals des de l’escala local  

La promoció turística des de l’escala local es realitza des d’institucions de 

fundació antiga com per exemple les Cambres de Comerç i Indústria fins als Instituts 

Municipals de Promoció Econòmica (IMPE) i les Oficines i Patronats de Turisme.11 

Una anàlisi dels principals portals d’internet de promoció turística de les ciutats 

investigades dóna idea dels elements i les imatges que s’utilitzen per tal de projectar-les 

turísticament. Els elements propis de la cultura religiosa, com esglésies, catedrals i 

campanars esdevenen un comú denominador en casi totes elles. Aquest fet es fa 

clarament evident en el cas de Vic,12 ciutat que fa honor a la ciutat dels Sants (Fig. 7.1), 

i Valls. En aquests dos casos la imatge de l’skyline del centre de la ciutat, amb tot un 

seguit de campanarets és utilitzat com imatge de la ciutat. 

Per al cas de Vic l’skyline és el del centre, destacant-s’hi les siluetes del 

campanar, el palau episcopal i les diverses esglésies. L’skyline que es ven de la ciutat de 

Valls es pren des d’una distància més allunyada que en el cas de Vic, tanmateix 

l’element patrimonial que destaca és el de la figura esvelta del campanar de Sant Joan. 

Juntament amb altres campanarets, en primer terme unes hortes i com a teló de fons les 

muntanyes descarnades de la Serralada Pre-litoral. A Vilafranca del Penedès, tot i que el 

reclam del vi i del paisatge de la vinya és el principal atractiu turístic, l’església d’estil 

 
10 Aquest reclam sorprèn. Va vinculat amb la població de Siurana, localitat que presenta algunes 
de les vies d’escalada esportiva més prestigioses a nivell mundial. 
11 Aquestes Oficines poden ser tant públiques com privades. La de Tarragona és un exemple de 
progressiva privatització. 
12 Les dues consultes foren realitzades durant el maig del 2009. 
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Figura 7.1: Logo de l’Oficina de Turisme de Vic 
(2009). Font: Ajuntament de Vic. 

 

Figura 7.2: Logo de l’Oficina de Turisme de 
Vilafranca del Penedès (2009). Font: Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès 

 

 

 

Els reclams que fan referència al món rural també són sobradament utilitzats als 

diversos portals turístics. Un bon exemple és Vilafranca del Penedès que, tal com s’ha 

dit, utilitza l’eslògan “Vilafranca del Penedès, la ciutat del vi”. Aquesta imatge rural 

també és fa servir a Valls amb “Valls, l’has de viure” i els paisatges de les hortes 

familiars que rodegen el centre de la ciutat i les muntanyes com a teló de fons (Fig. 7.3). 

Els reclams associats al medi físic, també són especialment utilitzats en algunes ciutats, 

sobretot en el cas de Tortosa, on el riu Ebre al seu pas per la ciutat esdevé la principal 

foto de reclam en el moment en que s’anuncia la frase “Tortosa, més a prop del que 

penses” fent referència a la distància, sobretot mental de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Les ciutats que no tenen aquests reclams, se n’han enginyat d’altres. Un de força 

utilitzat ha estat cercar algun rècord. Aquest és el cas de Balaguer, que mostra el fet  de 

tenir la plaça porticada més gran de Catalunya, o Manresa, que segons l’oficina de 

Turisme te el carrer subterrani més llarg del país, el carrer del Balç, o Valls que té el 

campanar més alt de Catalunya . 

Algunes ciutats han diversificat les estratègies de promoció turística, tot buscant  

imatges de major modernitat. Aquest és el cas de Vic i Vilafranca del Penedès. La 

capital d’Osona utilitza com a reclam “Vic, ciutat de les arts”, en clara referència als 
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diversos museus que hi ha (l’episcopal, de la ciència i de la tècnica). El centre històric 

de la ciutat és un reclam destacat que vol ser ascendit a l’escala catalana a partir del 

lema “Centre Històric de Vic. Meravella de Catalunya” (Fig. 7.4). Vilafranca del 

Penedès, recorre al vi, i ha dissenyat un projecte de promoció turística denominat com a 

Vinopolis que barreja l’oci amb el consum. Per transmetre una imatge de modernitat 

també, antics edificis industrials com el del Sucre de Vic  i els nous edificis universitaris 

de Vic i Lleida han estat emprats com grans elefants blancs. 
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Figura 7.3: Encapçalament de la pàgina 
oficial de l’Ajuntament de Valls (2010). 

Font: Ajuntament de Valls. 

 

 

 

 

 

Figura 7.4:Cartell propagandístic del turisme 
impulsat per l’Ajuntament vigatà (2010). 

Font: Ajuntament de Vic. 

 

 

 

 

 

 

Especialment significatiu ha estat el modern edifici de la Universitat de Vic, 

situat a la meitat nord oriental de la ciutat, a l’altra banda de la frontera mental i 

tradicional de les vies del ferrocarril. Aquest nou espai és el màxim exponent de la seva 

modernitat. A part de l’edifici de la Universitat de Vic, són altres les estratègies visuals 

que transmeten modernitat com ara: els nous carrils bici a l’estil de la moderna 

Barcelona, l’edifici de vidre de la vigatana Immobiliària Còdol (que tot i ser modest en 
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altura ve a representar el gratacels de la ciutat), la reconversió de l’antiga farinera del 

Sucre en multi cines o la recent i potent inversió pública per al soterrament de les vies 

del ferrocarril (per a més informació consultar el capítol 4).  

La utilització dels edificis universitaris com exponents d’una imatge moderna de 

la ciutat també es observable a Lleida i la universitat homònima, a partir del Nou 

campus de Cappont, assentat just a les ribes del riu Segre. Els imponent edificis blancs 

rodejats de prats de gespa i jocs d’aigua es retallen en el cel de la riba del Segre, tot 

deixant en un segon terme el turó de la Suda i la catedral lleidatana dalt de tot. Una 

imatge doncs que uneix modernitat amb tradició (Fig. 7.5). 

 
Figura 7.5: Perspectiva del Campus  
universitari de Cappont de Lleida  
Font: Universitat Politècnica de Lleida.  
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7.3- Les fires, les festes majors i les tradicions: una imatge de les capitals comarcals 

Les fires, les festes majors i les tradicions, elements de la política urbana, són 

també formes de construcció de la imatge de les capitals comarcals. Una anàlisi 

territorial de les festes majors i les tradicions més importants pot servir per entendre el 

paper de les capitals comarcals en aquest aspecte.  

En primer lloc interessa l’escala. L’escala d’aquests esdeveniments culturals és 

important per entendre la imatge que creen, ja que és en l’escala on es troba la 

centralitat de la imatge de la ciutat. Depenent del reflex escalar que tingui la imatge, la 

ciutat es situa en escales diferents, des de la global fins a la local. Arran de la manca 

d’informació, en aquesta investigació els criteris utilitzats per a conèixer el reflex 

escalar d’aquestes representacions culturals són el “Catàleg del patrimoni immaterial de 

la UNESCO” per a la escala global, i el “Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya” per 

a la escala nacional. L’escala estatal, i altres de més grans, regionals o comarcals, no 

han estat treballades. 

Interessen els vincles que s’estableixen entre els elements propis d’aquestes 

representacions i el lloc que les acull; posant especial èmfasi sobre els elements rurals i 

urbans que els configuren. Donat que l’objecte d’estudi determina l’escala d’anàlisi, és 

important conèixer les relacions que manté la representació cultural (la imatge) amb el 

conjunt de l’escala geogràfica on s’emplaça. És en aquest aspecte on es troba part del 

significat de l’esdeveniment. Catalunya apunta a ser una escala d’anàlisi clau, sobretot a 

partir de la contraposició entre la metròpoli de Barcelona i la resta de la nació, establint-

se diferents construccions urbanes i rurals.  

L’escala de la construcció de la imatge, els vincles espacials (sobretot rurals o 

urbans) i temporals i les seves relacions amb la resta d’elements de la mateixa escala, 

passen a ser elements clau per entendre la construcció de la imatge de les capitals 

comarcals. 

 

7.3.1- La representació de les capitals comarcals dins el catàleg del patrimoni festiu 

de Catalunya 

El “Catàleg del patrimoni festiu de Catalunya” fou creat en base al Decret 

389/2006 i es seguiren els mateixos criteris que els utilitzats en la declaració del 
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patrimoni immaterial de la UNESCO, que valora en gran manera l’autenticitat i la 

tradició. Segons el mateix decret, “aquest patrimoni constitueix gran part de la identitat 

del país motiu pel qual s’ha de conèixer i també donar a conèixer” {{863 Generalitat de 

Catalunya 2006}}. Juntament amb la Guia de les festes tradicionals de Catalunya. 

Itinerari per tot l’any (1958) de l’etnògraf Joan Amades i El tradicionari. Enciclopèdia 

de la cultura popular de Catalunya (Soler i Amigó 2005), el “Catàleg del patrimoni 

festiu” és una de les fonts d’informació que recull totes les representacions culturals 

d’arrel tradicional que es celebren arreu de Catalunya. 

El catàleg fa un inventari d’un total de 26 representacions culturals. A nivell 

territorial les capitals comarcals hi tenen un important reflex: un total de 10 celebracions 

es fan en aquestes ciutats, 15 es realitzen a pobles i una tan sols a Barcelona. Entre les 

capitals comarcals que acullen algun tipus de celebració apareix Lleida, Vilanova i la 

Geltrú, Reus, Vilafranca del Penedès, Tarragona (2), Valls, Olot i Berga.  

D’aquestes 26 representacions culturals, 16 són catalogades com a Festes 

Tradicionals d’Interès Nacional amb el màxim nivell de catalogació. Sis són festes 

majors (una d’aquestes amb periodicitat cada deu anys), les altres són: una processó 

(Processó del Sant Enterrament, Tarragona), un aplec gastronòmic (L’aplec del cargol, 

Lleida), un carnaval (Vilanova i la Geltrú) i una festa sacra (La Patum, Berga). Pel que 

fa a la distribució territorial es comprova una major gravitació cap a la meitat nord de 

Catalunya, sobretot al voltant de les comarques del Bages, Osona, Vallès Oriental i 

Garrotxa. En contraposició a aquest sectors més ben representats, és gairebé inexistent 

la presència de les terres de Ponent i de l’Ebre, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 

7.3.2- L’escala de la imatge  

Una anàlisi escalar dels esdeveniments culturals d’aquest catàleg permet 

comprovar com, exceptuant la Patum de Berga, totes les representacions culturals tenen 

com a màxim un reflex que es circumscriu en una escala nacional. La Patum de Berga 

fou catalogada per la UNESCO com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat 

l’any 2005; en l’escala de l’Estat espanyol és la única representació cultural amb aquest 

nivell de catalogació juntament amb el misteri d’Elx. L’any de la catalogació, el jurat, 

format per 16 personalitats, va fer aquesta elecció deixant de banda altres candidatures 

de l’Estat espanyol que es presentaven a la mateixa convocatòria, com, per exemple, la 
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música andalusí o el flamenc, representacions culturals vinculades a la construcció 

nacional espanyola. Tal com s’ha dit, la resta dels esdeveniments culturals que es 

representen a Catalunya tan sols tenen el seu reflex en l’escala nacional.  

Més endavant, l’any 2010, sense formar part del patrimoni festiu de Catalunya, 

la UNESCO va catalogar com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat els 

castells. Aquesta manifestació tradicional es tractada específicament  

 

7.3.3- Els esdeveniments culturals i el vincle amb el lloc 

Les festes majors, les representacions religioses, les festes gastronòmiques, les 

activitats rurals i tradicionals i el folklore són els principals motius que es cataloguen, 

sobretot pel seu valor immaterial. LA majoria d’aquests esdeveniments rememoren un 

temps anterior a les principals modernitzacions tècniques del segle XX, uns temps 

premoderns,13 on la tradició i la religió dominaven l’esfera pública. Per tant, es constata 

com la Catalunya comarcal i amb ella les capitals comarcals transmeten una imatge 

ruralitzant i tradicional que es contraposa amb una àrea metropolitana de Barcelona 

gens representada en aquests catàlegs. 

Aquest fet, a la vegada, converteix a les capitals comarcals en llocs importants 

per a la construcció de la identitat de la nació. Aquelles capitals que concentren un 

major nombre de símbols i significats poden ser definides fins i tot ciutats bressol. Les 

imatges d’aquestes ciutats es contraposen amb les de Barcelona. 

El cas de la festa major de Vilafranca del Penedès: l’autenticitat 

La festa major de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès és especialment 

representativa d’aquest tipus d’esdeveniments que es cataloguen. Segons el “Catàleg del 

patrimoni festiu de Catalunya es tracta d’una festa d’Interès Nacional.” L’autenticitat és 

el principal criteri per a la seva catalogació. Aquest motiu, a la vegada, es converteix en 

una de les raons esgrimides alhora de promocionar a la ciutat, tal com apareix al portal 

electrònic de la festa major de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès: “la festa de Sant 

Fèlix: la més autèntica”.  

 
13 En aquest cas s’escull el concepte de modernitat elaborat per Harvey (2003) com a moment 
de la consolidació de la ciutat capitalista i burgesa que en aquell moment va representar París. 
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La diada castellera és el que més es destaca de la celebració. Allà s’hi 

concentren les actuacions de les millors colles del moment. També es important 

l’anomenada entrada de Sant Fèlix, moment en que els focs artificials esclaten des de 

l’església de Sant Maria mentre s’eleven diversos pilars en honor al Sant. 

La diada castellera de Sant Fèlix (cada 30 d’agost) és l’acte més multitudinari i 

emblemàtic, del que més se’n parla. La plaça de Sant Joan queda reblerta de castellers i 

espectadors que tots en conjunt superen les 10.000 persones. El color preponderant és el 

verd que a part dels castellers de Vilafranca que el vesteixen, el mostren els mateixos 

simpatitzants que romanen com espectadors a la plaça. A la tribuna de l’ajuntament s’hi 

localitzen les autoritats, des de l’alcalde i els regidors de l’ajuntament fins a 

personalitats polítiques del Govern català que cada any hi són convidades, com el 

president de la Generalitat de Catalunya o algun conseller. Des del balcó de les 

autoritats i durant l’últim castell de la diada, l’enxaneta és pujat per un altre casteller 

acostant-li una faixa a la que s’hi agafa.  

Tal com passa amb altres diades castelleres emblemàtiques, la diada es 

retransmesa per Televisió de Catalunya des de fa més deu anys. L’arribada als mitjans 

de comunicació de masses ha estat la principal responsable de la difusió del fet casteller 

arreu. Des de les retransmissions televisades s’ha atorgat certa competitivitat a aquestes 

celebracions a partir de puntuacions per a cada tipus de castell que han acabat 

confeccionant rànquings castellers. 

Tal com s’informa des de la oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès, una part dels visitants que acudeixen a la festa major són vinguts des 

d’altres poblacions barcelonines. A nivell metropolità la celebració distingeix a la ciutat 

de la resta de ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en ser l‘única festa, a part 

de la del barri de Gràcia, que és catalogada com d’Interès Nacional.  

 

El fet casteller 

Segons el cens de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya en 

l’actualitat hi ha comptabilitzades un total de 53 colles castelleres implantades arreu de 

Catalunya. D’aquestes, un total de 27 tenen la seva seu en localitats de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, 12 colles castelleres són de les comarques del Camp de 
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Tarragona, 4 colles gironines, 4 colles de la resta de la província de Barcelona, 2 colles 

lleidatanes, 2 colles de la Catalunya Nord i dues colles de Mallorca. La difusió del 

fenomen casteller més enllà de l’àrea tradicional, formada pel Camp de Tarragona i el 

Penedès, ha estat bàsicament l’Àrea Metropolitana de Barcelona (Soler i Amigó 2005). 

Les àrees tradicionalment considerades com a no urbanes, com són les terres de Lleida i 

de l’Ebre i el Pirineu no han acollit cap fundació d’aquest tipus d’organitzacions. 

Donada la manca d’investigacions es poden establir diverses hipòtesi sobre la 

seva difusió. L’existència d’aquests esdeveniments culturals en àmbits urbans on mai 

han estat tradicionals pot venir d’una construcció identitària en la que bàsicament hi 

intervenen dos factors. Per una banda, si tenim en compte que els castells són una 

representació cultural poc sofisticada, primària, aquesta representació cultural adquireix 

especial simbolisme enmig de la ideologia ambientalista que ha tendit a negativitzar a la 

ciutat i a impulsar el retorn al camp (sigui en forma de suburbi burgès com de 

neorurals).  

Per altra banda, la difusió d’aquestes tradicions primàries en àmbits urbans, 

considerats més tecnificats, sofisticats i moderns, pot ser també una estratègia de 

construcció identitària, tan individual com col·lectiva, que es distingeix de la resta de 

construccions identitàries cosmopolites, moltes d’elles globals (Tuan,1986). Es pot 

considerar que el consum d’aquestes valors immaterials que emanen dels castells pot 

representar la cerca de construccions identitàries nacionals comunament més diluïdes en 

aquests àmbits més densament urbanitzats. 

La difusió del fenomen casteller arreu de Catalunya ha representat certa distinció 

per algunes persones, col·lectius i ciutats o barris de l’àmbit metropolità, però a la 

vegada també ha representat que algunes ciutats en perdessin la genuïnitat. Aquest ha 

estat el cas de ciutats com, Valls o Vilafranca del Penedès, que han deixat de tenir 

l’exclusivitat en aquest tipus de representacions culturals. Tanmateix, aquestes dues 

ciutats són exemples contraposats a l’hora d’aprofitar la imatge castellera com a política 

urbana.  

Vilafranca del Penedès ha sabut capitalitzar amb majors garanties la imatge 

castellera. La imatge castellera que emet la ciutat ha servit per alimentar 

econòmicament al sector serveis de la ciutat (restauració, turisme, hosteleria, etcètera). 



7 La imatge de les capitals comarcals i la política urbana 

Segons informacions del Patronat de Comerç i Turisme de la ciutat, durant els dies de la 

festa major una proporció important d’establiments comercials del centre tradicional de 

la ciutat s’engalana de color verd, i el reclam de la festa fa augmentar les vendes entre 

els visitants. Les raons d’aquesta realitat es troben també en l’escala regional i és que 

Vilafranca del Penedès s’ha elevat com una “ciutat bressol” per a la identitat nacional, 

la qual s’ha vist beneficiada per la multitud de consumidors metropolitans que hi 

acudeixen. La festa major i els castells distingeixen a Vilafranca del Penedès de la resta 

de l’àmbit metropolità. Aquest fet fortifica estratègies políticoadministratives com la 

lluita per una vegueria pròpia dins la nova organització territorial, que es denominaria 

Vegueria del Penedès. (Fig. 7.6). 
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Figura 7.6:Façana de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès amb la pancarta  
que reivindica una vegueria pròpia.  
Font: elaboració pròpia (2009). 

El fet casteller a la ciutat de Valls és més antic que a Vilafranca del Penedès 

Tanmateix, pel que fa a les repercussions sobre la economia de la ciutat, l’aprofitament 

dels castells és molt més reduït que a Vilafranca del Penedès. La economia de la ciutat 

treu profit de la imatge castellera tan sols quan hi ha una diada important: el diumenge 

després de Santa Úrsula i per Sant Joan. Aquestes dies, a partir de les vuit del matí, les 

gralles amb el toc de matinades recorren els carrers deserts del centre de la ciutat. Al 

migdia acudeixen centenars de persones a la ciutat a assistir a la l’exhibició castellera. A 

la plaça del Blat, el rosa i vermell són els colors predominants, els colors de les dues 

colles de la ciutat, la Colla Vella i la Colla Joves. L’exhibició comença a les 13 hores i 

en algunes ocasions es pot allargar fins les quatre de la tarda, moment que els castellers 

de cada colla a toc de gralla tornen cap a la seu social. 
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Malgrat això, més enllà d’aquestes diades en concret, els castells tan sols venen 

representats avui en dia a la ciutat per un monument, i alguns noms de bars, d’un barri i 

alguns topònims de carrers. La imatge castellera en l’actualitat tan sols serveix a una 

pastisseria, on uns bombons de xocolata s’anomenen Enxanetes. 

 

Anar de calçotada 

La difusió del fenomen de la calçotada, ha experimentat una metamorfosi semblant 

a la del fenomen casteller. El significat de “anar a fer la calçotada” va més enllà del 

simple fenomen gastronòmic: representa embrutar-se les mans de carbó mentre un se’ls 

menja, fer foc a terra, carn a la brasa, i menjar una salsa, el procés d’elaboració de la 

qual és dificultós i a vegades enigmàtic...Ingredients propis d’un imaginari món rural, 

poc tecnificat, arcaic, i quasi romàntic que s’aparta de les construccions pròpies del món 

urbà (Tuan 1998). 

Inicialment aquesta pràctica era típica dels mesos de febrer i de març a la ciutat de 

Valls; qui volia menjar calçots havia d’anar a Valls. Fou gent vinguda de Barcelona a 

inicis de la dècada dels 60 els que van començar a posar de moda aquest tipus de 

menjar. Tanmateix en dècades anteriors, artistes nats a Valls però aposentats a 

Barcelona a la dècada dels 40 ja organitzaven autobusos des de la capital per a menjar 

calçots. Persones destacades, com l’orfebre i pintor Jaume Mercader i Queralt (Valls, 

1889-Barcelona1967), d’arrels totalment noucentistes, arribà a convidar a la seva masia 

del Bosch de Valls (àrea d’estiueig de la burgesia vallenca i barcelonina, de la que ja en 

deixa constància Narcís Oller en la seva obra La febre d’or a personalitats importants 

del moment com Pompeu Fabra i Poch (Barcelona, 1868-1848) (Vives 2007).  

Veient l’augment de la demanda i que podria ser una bona forma de promoció de la 

ciutat, la Cambra de Comerç organitzà la “Gran festa de la Calçotada”, una fira que 

cada últim diumenge de gener arreplega a milers de persones a la ciutat per a degustar 

aquest menjar. En l’actualitat, la festa s’ha convertit en un fenomen de masses. Al 

voltant de 40.000 persones, sobretot vingudes de l’àmbit barceloní, acudeixen a aquesta 

celebració.  

El principal esdeveniment del dia és el concurs de menjar calçots, on diverses 

persones es dediquen a menjar el màxim nombre d’aquestes cebes amb el temps limitat 
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a tres quarts d’hora. En algunes ocasions una sola persona, s’ha arribat a menjar fins a 

tres quilos de calçots. Al matí, els visitants es dediquen a passejar per la ciutat mentre 

compren productes alimentaris considerats artesanals però que molt sovint no mantenen 

cap vincle amb Valls ni rodalies i que es poden trobar en qualsevol de les tantes fires 

“artesanals” que es celebren arreu de Catalunya al llarg de l’any. Al migdia els visitants 

es concentren en algunes de les places del centre on uns quants joves amb barretina i 

sarró i unes quantes noies vestides de pubilla es dediquen a coure calçots per a la 

multitud. La gent es situa en taules muntades per la mateixa comissió organitzadora, 

mentre que la falta d’espai fa que en cantonades i voreres del carrer s’hi arrepleguin 

grups de persones que suquen el calçot a la salsa. S’observa un dèbil vincle entre la 

població local i forastera i, de fet, durant aquest dia els vallencs marxen de la ciutat. Tot 

i l‘afluència massiva de visitants es segueix amb el descans dominical i els establiments 

de productes frescos tanquen. 

 

7.3.4- Fires rurals i mercats medievals: una mateixa estratègia per a les capitals 

comarcals 

A part de les festes tradicionals de Catalunya, al llarg dels últims anys hi ha 

hagut una gran difusió de fires i mercats que també rememoren l’imaginari de la 

comarca. 

 

Les fires rurals 

Són moltes les fires rurals que avui en dia es celebren arreu de les capitals 

comarcals: fira de l’oli verge de Mora d’Ebre, fira de l’oli de els Borges Blanques, la 

Firagost, etcètera.14 Malgrat això en aquest apartat s farà especial èmfasi en la Firagost, 

fira rural que es celebra cada primer dimarts i dimecres d’agost a Valls.  

La Firagost ha estat impulsada per la Cambra de Comerç15 de Valls. La fira es 

va fundar enmig dels anys més durs de la dictadura franquista, l’any 1951. Aquell any 

 
14 Utilitzant l’exemple de les fires i festes gastronòmiques, el desembre del 2010 fou presentada 
la sessió titulada La difusión de las fiestas gastronómicas: de la tradición al marketing urbano 
dins el curs Gastronomía y Usos Sociales coordinat pel professor Dr. Gregorio Canales i 
organitzat per la Universitat d’Alacant. Part del que s’exposa en aquest text fou presentat en 
aquella ocasió. 
15 La fundació de les Cambres de Comerç i Turisme de Catalunya es remet a inicis del segle 
XX. A Catalunya n’hi ha a Tortosa, Tarragona, Reus, Valls, Lleida, Tàrrega, Barcelona, 
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“Foment d’iniciatives i turisme” de la ciutat de Valls decideix crear un mercat 

extraordinari de fruits del camp i flors, el primer dimecres d’agost de cada any. 

S’anomenà “Concurs regional de fruits del camp i Flors”, fira que en breu derivà a la 

Firagost. Amb la mort de Franco, la “Firagost” quedà suspesa i no fou fins el 1980 

quan, impulsat per la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, es rellançà la fira. En 

l’actualitat la fira acull a un total de 370 expositors i ocupa més de 20.000 metres 

quadrats (www.cambravalls.com). 

La fira manté un públic bàsicament barceloní nodrint-se, a la vegada, dels 

turistes de la costa Daurada. La fira es dedica a rememorar els elements folckloritzants i 

rurals de la ciutat. Això volia dir que, més enllà de ser una fira del camp i per al camp, 

es recreen aquells aspectes del camp més espectaculars i idíl·lics. En aquest sentit 

s’exposen les carabasses més grans, i amb les formes més estrambòtiques possibles, 

concursos d’arrossegament de pesos per animals de tir o curses de carregadors de sacs 

d’avellanes. Tot plegat, un espectacle per als visitants que veuen durant aquests dies la 

recreació del mite rural de la capital comarcal, lluny de la Barcelona del moment, 

proletària i conflictiva socialment. 

 

Mercats medievals 

Els mercats medievals són celebracions periòdiques que rememoren una època i 

un passat concret. El mite del medievalisme en aquest sentit és el que ha estat més 

utilitzat, malgrat això algunes d’aquestes celebracions s’han recreat en èpoques 

concretes com és el cas de la Fira del renaixement de Tortosa. Al llarg dels últims anys 

s’ha passat de l’exclusivitat d’alguns mercats a la difusió massiva d’aquest tipus de 

celebracions arreu del territori. 

Entre els mercats artesanals més típics, els medievals són els que s’han difós 

més, enmig d’una confusió històrica generalitzada, en altres llocs rememoren el 

 
Sabadell, Terrassa, Manresa, Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Girona. Les Cambres de Comerç, 
Indústria i Navegació de Tortosa i Valls van ser creades 1908. I fundades per l’Estat espanyol. 
Aquestes institucions havien de servir per representar i fomentar els interessos generals del 
comerç, la indústria i els serveis. Havien de ser un òrgan consultiu de l’Administració Pública. 
Segons es va definir en la Llei 3/1993, les cambres havien de defensar els interessos  de totes les 
persones físiques i jurídiques que tinguessin domicili social, sucursals, agències, factories o 
establiments dins de la demarcació. L’àmbit d’acció de les Cambres de Comerç es va 
circumscriure als límits del partit judicial. 
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Renaixement, com és el cas de Tortosa. El mercat medieval de major anomenada i 

antiguitat és el de Montblanc que es celebra durant els dies propers a Sant Jordi, el 23 

d’abril. La capital de la Conca de Barberà ha utilitzat conjuntament el centre rehabilitat 

per Puig i Cadafalch, i sobretot les seves muralles, i la llegenda de Sant Jordi, per 

posicionar-se com un dels màxims exponents del mite medievalista a Catalunya. 

El mercat medieval de Vic, organitzat per l’Institut de Promoció Econòmica és 

probablement el que més visitants atrau. Per Santa Llúcia ja es poden detectar cues 

intermitents de cotxes a la carretera C-37 a l’alçada de la Garriga d’aquells que 

s’adrecen cap aquest mercat, encara a uns 35 quilòmetres de distància. Segons 

estadístiques oficials de l’IMPE Vic són 200.000 els turistes que visiten la ciutat durant 

els quatre dies que dura el mercat (dades de l’any 2008).  

Més al sud, tot i ser menys coneguda s’ha de destacar la fira del Renaixement de 

Tortosa que es celebra durant la última setmana del mes de  juliol. Igual que en els altres 

casos, l’escenari escollit és també el centre de la ciutat. Durant uns quants dies es 

rememora l’esplendor de la ciutat durant el Renaixement, celebrant-se festes i mercats 

que recorden el que s’entén com a passat renaixentista de la ciutat. Aquest imaginari, 

com en molts altres casos, ve configurat a partir d’un batibull de símbols i significats a 

vegades poc coherents amb el passat però que de cara al visitant estan plens de 

sensacions. Els actes es celebren sempre al voltant dels elements patrimonials més 

simbòlics i ben conservats de la ciutat com la catedral, els Reials Col·legis i el carrer de 

Sant Blai. 
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7.4- La fuga de cervells  

El drenatge de cervells es entesa com una emigració amb voluntat de no retornar 

de persones amb talent cap a altres Estats que ofereixen més oportunitats. A escala 

catalana aquest procés s’observa entre les comarques i Barcelona. El procés es remunta 

a diversos segles enrere, sobretot a partir dels inicis de la industrialització barcelonina. 

Tal com ja s’ha analitzat a l’inici d’aquest capítol, al segle XX també foren molts els 

escriptors que emigraren des de les seves poblacions cap a Barcelona, sent importats 

també els intel·lectuals de la talla d’Ildefons Cerdà i Jaume Balmes Urpià, per exemple.  

A partir de l’experiència personal, actualment aquest procés també es patent i 

qualitativament important entre el grup d’estudiants universitaris. Malgrat que des del 

1968 la Universitat de Barcelona va perdre l’exclusivitat en el mercat universitari de 

Catalunya i les Illes Balears, produint-se progressivament l’obertura de nous centres 

universitaris pel territori, l’atracció dels estudiants universitari per Barcelona ha seguit. 

Són importants les variables que van més enllà de l’exclusivitat d’algun tipus d’estudis 

a Barcelona. Aquestes variables havien estat les tradicionals. Actualment són altres els 

motius que intervenen en aquesta emigració. 

Actualment el tipus d’atracció que exerceix Barcelona als joves estudiants 

universitaris es situa en el nivell de les oportunitats sensorials que ofereix una gran 

ciutat i que són impossibles de trobar allà on ha nascut. Anomeno alguns exemples. 

L’accés a bars i pubs gentrificats on es troben persones joves, guapes i refinades de tot 

el món, els hi permet dur a terme fàcilment un estil de vida urbà i postmodern connectat 

amb l’escala global que contrasta amb els estils de vida més tradicionals i endogàmics 

d’allà on procedeix. El passeig per alguns sectors del centre, com determinats carrers de 

barri del Raval, ofereix la possibilitat de viure sensacions semblants a les d’estar 

viatjant per un altre país, difícils de trobar allà on han nascut, donades les reduïdes 

dimensions del lloc. La proximitat amb la marginalitat i la delinqüència urbana, a l’estil 

de l’imaginari de les pel·lícules de Hollywood, els genera una adrenalina que els fa 

sentir vius i que contrasta amb la seguretat que els ofereix la seva família de classe 

mitjana que el manté a Barcelona. La possibilitat de moure’s en metro, escoltant música 

amb auriculars, els permet accentuar la sensació d’anonimat que a la seva ciutat o poble 

és impossible d’aconseguir. La proximitat amb grups socials qualitativament importants 

i heterogenis entre ells ofereix la oportunitat de mantenir molts rols al llarg d’un mateix 
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dia un fet que allà d’on ve és difícil d’aconseguir donat el fort pes de la família i de les 

amistats “ de tota la vida”. 

Un cop els estudiants universitaris ja s’han format (màsters, postgraus, etcètera) 

si el recent llicenciat no retorna al seu lloc natal és perquè la crida barcelonina segueix. 

En aquesta fase les oportunitats sensorials descrites anteriorment deixen de mostrar tant 

de pes i les oportunitats d’aconseguir llocs de treball ben remunerats o prestigiosos 

socialment són les importants. Els treballs que poden motivar el manteniment a la ciutat 

poden ser treballar a la universitat, en seus de grans empreses, centres de recerca, o llocs 

vinculats a l’I+D. També poden ser llocs de l’administració pública molt qualificats, 

com tècnics de nivell A de la Generalitat de Catalunya o de la Diputació de Barcelona. 

La permanència a la ciutat també pot ser per ocupar llocs socialment prestigiosos, com 

per exemple treballar en museus de rang nacional o internacional, com per exemple el 

MACBA o el CCCB. El treball en professions liberals també és un important ganxo per 

romandre a la ciutat, tal com passa sobretot entre fotògrafs, dissenyadors i arquitectes, 

per exemple. En aquesta fase no s’ha de menystenir l’accés a un mercat d’aparellament 

molt més ampli que a la comarca on el mercat de relacions amoroses acostuma a ser 

més tancat en ell mateix.  

La fuga de cervells cap al centre de la metròpoli pot tenir repercussions en el 

funcionament de les ciutats. Alguns dels aspectes importants poden ser: manca 

d’iniciativa local (poca ambició en situar la ciutat en l’escala internacional, poca aptitud 

per a gestionar la competència entre ciutats), falta de lideratge en projectes (falta de 

know-how, etcètera). A la vegada, la fuga de cervells pot alentir els processos de 

centrificació de les ciutats. Un dels motius importants és que una part important 

d’aquestes persones emigrades, ha adquirit un capital cultural que positiva l’estil de vida 

del centre en detriment del suburbi. 

La concentració de les idees i dels temps ràpids a Barcelona també te les seves 

repercussions en el disseny de les polítiques urbanes. Aquestes polítiques es dissenyen i 

s’apliquen per primera vegada a Barcelona, lloc on es localitzen els centres on 

s’enginyen. Des d’aquesta ciutat es difonen cap a les capitals comarcals amb un retard 

temporal, aplicant-se models de gestió urbana basats en l’exemple de Barcelona en 

ciutats molt diferents. No es té en compte que les formes de gestió exitoses a Barcelona 
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no ho són per a les altres ciutats. La Llei de Barris en podria ser un exemple en aquest 

sentit. Es dissenya “a”i “a partir de” Barcelona i es difon arreu del país més tard. En el 

moment de la seva execució es comprova com el model de gestió basat en un partenariat 

públic–privat, que ha Barcelona ha estat un èxit, no és operatiu per a solucionar els 

problemes del centre de les capitals comarcals i la política urbana no aconsegueix els 

objectius esperats. 
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7.5- Conclusions 

La demanda que genera el gran mercat de consum barceloní és una variable de 

primer ordre en el moment d’entendre la difusió d’esdeveniments de promoció local que 

recreen el passat. Els visitants cerquen un viatge experiencial que els faci imaginar que 

es troben en un lloc idíl·lic, rural i tradicional, que es contraposa a l’ambient tecnificat i 

sofisticat del centre de la metròpoli. Aquesta dinàmica reprodueix la construcció 

simbòlica de Catalunya amb la que s’inspirà el Noucentisme.  

S’està assistint a una progressiva homogeneïtzació de les polítiques urbanes de 

les capitals comarcals a partir de la recreació del món rural i del passat. Són gairebé 

inexistents les experiències de promoció urbana que es recreen en imatges cosmopolites 

o que superen a la tradició. Entre altres variables implicades, aquest fet pot venir 

motivat per la manca de persones preparades per dur a terme altres estratègies de 

promoció local que s’escapin d’aquest monocultiu. La fuga de cervells cap a la ciutat en 

pot ser un causa important a tenir en compte. Aquesta fuga, a la vegada, pot alentir el 

procés de centrificació d‘algunes d’aquestes ciutats, i en definitiva afectar al conjunt de 

la ciutat. 
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CAPÍTOL 8- CONCLUSIONS 

Les conclusions que s’han assolit al llarg d’aquest treball són de molt diferent 

caràcter, motiu pel qual s’han desglossant en diversos subapartats. 

 

8.1- Resum de la recerca 

En aquest treball s’han investigat els processos urbans que afecten a les capitals 

comarcals: la integració metropolitana, la metamorfosi de la funció comercial, la 

consolidació de les formes urbanes, les transformacions del centre i la promoció de les 

ciutats a partir de la seva imatge. La anàlisi s’ha dut a terme mitjançant un abordatge 

multiescalar que ha anat des de l’escala global, fins a la de l’espai intern de la ciutat tot 

passant per la comarcal, regional–metropolitana i nacional.  

Els processos no s’han manifestat amb la mateixa intensitat i direcció a totes les 

capitals comarcals. Aquest fet comporta que dins aquest grup de ciutats s’hi englobin 

realitats molt diferents amb tendències contraposades. Es trenca el tradicional 

comportament homogeni de les capitals comarcals. La síntesi d’aquesta heterogeneïtat 

es troba en el diferent dinamisme de les funcions urbanes que exerceix el centre 

simbòlic, molt diferent entre les ciutats. Es constata doncs un augment important de la 

complexitat urbana a la Catalunya comarcal. 

S’ha posat de manifest també la reduïda correspondència entre el funcionament 

del territori i l’organització políticoadministrativa, sobretot pel que fa al nivell 

comarcal. Mentre la delimitació de les comarques i la seva capitalitat es va realitzar a 

partir de criteris de proximitat a un mercat, l’augment de la mobilitat ho ha 

desvirtualitzat. La creixent integració del territori de Catalunya i els canvis socials i 

culturals entre la població ofereixen llibertat d’elecció als consumidors que no tenen 

perquè acudir als centres comercials més pròxims.  

Malgrat això, de la divisió comarcal en resta un ric patrimoni que es manifesta 

en diferent intensitat depenent de la ciutat. En queda una xarxa de ciutats caracteritzades 

per l’existència d’un centre històric observable a partir de la morfologia urbana i 

elements monumentals, és clar. A la vegada es manté un ric patrimoni immaterial 

configurat per les funcions urbanes tradicionals que segueixen exercint aquests centres, 

convertits en centres simbòlics, tot i el procés de descentralització econòmica de les 
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últimes dècades. Especialment destacable és la funció comercial que s’hi segueix 

desenvolupant.  

Arran de la divisió internacional del treball des dels últims deu anys s’ha 

constatat com l’expansió de la metròpoli barcelonina es dóna a partir de la funció de la 

distribució, el fonament de tota l’activitat econòmica. Fa dues dècades era la funció de 

producció la que integrava els nous territoris dins el mercat metropolità. Per tant, s’està 

davant d’una reconfiguració de la metròpoli que canvia d’escala, integrant cada cop a 

llocs més allunyats del centre i que es preveu que es profunditzarà en el futur.  

L’administració catalana a partir de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) ajuda 

l’expansió metropolitana a partir del procés de desconcentració i no pas de 

descentralització. Posa a la venda parcel·les urbanitzades en el territori comarcal per tal 

de que les empreses, clarament condicionades pel mercat del sòl metropolità, ubiquin en 

elles els seus nodes. Per tant, el Govern Català no ajuda al desenvolupament endogen de 

les ciutats, allunyant aquestes realitats urbanes de la condició de ciutats petites o 

mitjanes.  

A partir de les variables analitzades sobre la presència de capital econòmic local, 

la integració metropolitana i l’impacte del turisme de litoral s’ha establert una 

classificació de les capitals comarcals. Segons el seu tipus de desenvolupament 

econòmic s’han establert sis categories: metropolitanes, metropolitanes sense capital 

local, metropolitanes turístiques, ciutats no metropolitanes amb capital local, ciutats no 

metropolitanes sense capital local i ciutats no metropolitanes turístiques. S’ha 

comprovat com cada dia són més les capitals que experimenten un desenvolupament 

econòmic vinculat a la connectivitat a la metròpoli i minven les que disposen de capital 

local amb capacitat per articular el seu desenvolupament econòmic de manera 

endògena. 

En l’escala de l’espai intern de la ciutat s’han constatat funcions que mostren un 

vincle amb el seu dinamisme. Per tal de que una ciutat mostri un elevat dinamisme ha 

de disposar d’un centre comercialment dinàmic, ha de presentar estratègies de 

policentrització postmoderna i ha d’oferir estudis universitaris de genealogia local. 

S’identifiquen a les capitals comarcals les diverses famílies de formes urbanes (centre 

històric, eixample i àrees suburbanes) que caracteritzen a la ciutat catalana i que també 

s’observen a ciutats més grans com Barcelona. L‘escala temporal i espacial de les 
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formes urbanes és el que distingeix a les ciutats grans de les petites. A partir de les 

diferències temporals es comprova la recent eclosió del centre de la ciutat com a espai 

d’interès patrimonial.  

La Llei de Barris desenvolupada pel Govern de Catalunya esdevé una llei que 

busca la dinamització de les funcions urbanes que ha exercit el centre històric 

tradicionalment. És doncs una llei que busca la conservació del patrimoni immaterial. A 

la vegada, és una llei adaptada als temps de la postmodernitat ja que a partir de la 

dinamització del centre simbòlic tradicional es busca millorar la competitivitat de tota la 

ciutat. És una llei de política territorial que deixa endarrere la que es basava amb les 

comarques.  

Malgrat les bones intencions de la Llei de Barris, els resultats no han estat els 

esperats. Les raons d’aquest desajust es troben en les diverses escales geogràfiques. A 

part de que la conjuntura econòmica global actual no sigui propícia de cara la inversió, 

algunes raons de genealogia regional i local són importants. Des de l’escala local no 

s’està davant d’un context cultural on es valori el centre, tot el contrari, encara s’està 

vivint els temps del suburbi. A la vegada, els possibles pioners que haurien d’engegar el 

procés de centrificació en moltes ocasions han emigrat a Barcelona per qüestions 

d’estudi o treball.  

Bona part del desenvolupament turístic té sobretot un reflex que es limita a 

escala regional, a excepció de les ciutats que formen part de la llista de patrimoni de la 

UNESCO. El desenvolupament turístic promou una imatge vinculada a la tradició 

promocionant elements propis de la cultura religiosa i de l’imaginari rural i arcaic tal 

com es comprova amb les fires i festes. La utilització d’aquests elements es remet a una 

imatge poc urbana de les capitals comarcals, pròpia del període tradicional. 

Aquest tipus de promoció turística promou a mode general un imaginari rural i 

tradicional de les capitals comarcals que es contraposa amb l’imaginari urbà 

cosmopolita barceloní. Existeixen algunes excepcions com per exemple Vic o Lleida 

que intenten promoure una imatge de modernitat vinculada al fet urbà a partir de formes 

clarament associades a la gran ciutat. Per exemple, a Vic, petits gratacels o antics 

edificis industrials són reutilitzats per a noves activitats econòmiques i centres 

administratius, i a Lleida, edificis d’estils similars als dels arquitectes estel·lars es 

construeixen per a la universitat  
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Es comprova com alguna de les tradicions pròpies de la Catalunya comarcal, 

com els castells s’han difós en àmbits fortament urbanitzats de Barcelona on mai havien 

estat típics. Aquest procés es pot associar a l’adopció de costums primaris amb 

l’objectiu de contraposar-los a la sofisticació del centre barceloní. A la vegada, el vincle 

d’aquesta tradició amb la cultura catalana, d’essència rural, també seria un altre motiu 

de la seva difusió en àmbits de forta urbanització, on els lligams tradicionals s’han 

desmantellat.  

Es constata poca difusió dels plans estratègics un fet que denota la reduïda 

consciència en vers la moderna gestió urbana. S’observa una important homogeneïtat en 

les polítiques urbanes que es volen desenvolupar entre les diverses ciutats que en 

disposen. S’han de destacar els casos de Vic i Vilafranca del Penedès com a 

excepcionals casos d’èxit. 

 

8.2- Sobre el mètode  

La problemàtica existent en el lloc (perquè uns centres s’han degradat i altres no) 

i la pregunta sobre els motius pels quals és inexistent la bibliografia científica sobre 

processos urbans en capitals comarcals ha estat un punt de partida encertat. Aquesta 

problemàtica i aquesta pregunta han implicat haver de reflexionar profundament sobre 

l’espai geogràfic, aquest essencialment processual, obligant a anar i venir constantment 

des de la teoria a l’empiria, i viceversa. 

Cadascun dels processos urbans han determinat escales d’anàlisi específiques 

que han permès la seva comprensió individual. Les escales global, nacional, regional-

metropolitana, local i intraurbana, han estat operatives per a la comprensió del 

funcionament complex del lloc.  

En l’anàlisi dels processos investigats s’hauria hagut de realitzar una major 

explotació de les fonts d’informació quantitativa que organismes com l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) posa a disposició. En el mateix sentit, hagués 

calgut realitzar entrevistes als principals agents implicats en cada escala d’anàlisi. En 

tots els casos s’hauria pogut realitzar una major anàlisi bibliogràfica, especialment 

important pel que fa als diversos nivells de la divisió políticoadministrativa. L’estudi de 

la bibliografia local, dispersa i desigual, hauria permès millorar el rigor històric. 
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L’anàlisi del comportament d’INCASOL en l’escala regional-catalana, a partir 

de fonts d’informació quantitativa sobre les seves compres i vendes, s’hauria pogut 

profunditzar a partir de l’entrevista a alguns dels principals responsables d’aquesta 

institució. Hagués calgut realitzar una nova entrevista a Oriol Nel·lo, màxim 

responsable de la Llei de Barris per tal de tractar les problemàtiques que han allunyat 

l’execució de la llei dels seus objectius. 

L’anàlisi de l’existència de capital econòmic local, s’ha realitzat en aquesta 

recerca a partir de la base de dades de “Espanya 25.000 de Fomento de la Producción” 

juntament amb altres fonts secundàries. Dit anàlisi s’hauria hagut de profunditzar a 

partir d’entrevistes semiestructurades als empresaris de cada lloc. 

En referència a la política urbana local, una entrevista als responsables dels 

Instituts de Promoció Econòmica (IMPE) i de les Cambres de Comerç hauria enriquit la 

investigació. En referència a la funció universitària, es podria haver ampliat l’anàlisi 

referent al vincle amb el lloc. 

En l’escala interurbana s’hauria hagut de fer una anàlisi més profunda de la 

centralitat de les capitals comarcals, més enllà de la centralitat exercida pel centre 

històric. En aquest sentit es podria haver fet una anàlisi més acurada de les centralitats 

comercials suburbanes de la ciutat.  

Igualment s’ha produït un error metodològic a l’hora de delimitar el centre 

tradicional a partir de criteris morfològics, tot seguint els límits de les últimes muralles 

medievals. S’haurien hagut d’incorporar els ravals que també funcionaven com un tot 

fins els anys 70-80. 

Pel que fa a la cartografia comercial s’hauria hagut d’utilitzar un altre tipus de 

llegenda, molt més propera als objectius de la recerca. Les categories comercials que 

s’han utilitzat es basen en l’oferta i s’han utilitzat tradicionalment per a comprendre una 

jerarquia urbana a l’estil de la teoria dels Llocs Centrals de Christaller. Aquestes 

categories però han perdut part de la seva operacionalitat a l’hora d’entendre la realitat 

contemporània. En el cas d’aquesta recerca, i per tal d’aproximar-se als processos 

urbans, s’hauria pogut dissenyar una classificació dels establiments comercials basada 

en indicadors més propers al comportament dels consumidors actuals. 
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Entre les categories utilitzades n’hi ha quatre que sí que esdevenen indicadores 

per aproximar-se a l’objecte l’estudi d’aquest treball: establiments comercials tancats, 

franquiciades de marques conegudes de roba, entitats financeres i comerços ètnics.  

Una freqüència elevada d’establiments comercials tancats indica desintegració 

de la funció comercial del centre. Permet conèixer la conservació del valor immaterial 

del centre històric de les ciutats mercadals. Els establiments comercials tancats són un 

indicador útil per investigar la rent-gap. A partir de la tipologia d’establiments que han 

anat succeint el seu tancament s’han pogut determinar etapes en la desintegració de la 

funció comercial. Primer han desaparegut els establiments comercials quotidians que es 

distribueixen per tot el centre i després els més especialitzats, de centralitat, que tan sols 

es localitzen al carrer major. Les transformacions comercials del carrer major són temes 

importants a tractar en el moment de plantejar-se el què és una ciutat mitjana i petita. 

Per a les ciutats petites i mitjanes les botigues franquiciades de marques de roba 

conegudes és un útil indicador de la centralitat i de la capacitat de consum de les 

persones. La seva localització a les ciutats investigades indica el lloc de màxima 

centralitat de la ciutat. Abans de la obertura d’un establiment d’aquestes característiques 

es realitzen acurats estudis de mercat que es contraposen amb la filosofia del “si 

l’encerto l’endevino” dels negocis familiars.  

Els establiments ètnics són bons indicadors per a l’estudi de la mobilitat i del 

canvi cultural de la última dècada. Els que venen productes regionals amb grans anuncis 

a l’aparador són indicadors del desenvolupament turístic de la ciutat. La concentració de 

sucursals d’entitats bancàries és un útil indicador per estudiar el mercat del sòl. Els 

delicatessen són indicadors d’una elevada capacitat de consum. Els locals gentrificats, 

freqüentment acollint galeries d’art, bars, restaurants, etcètera, són bons indicadors 

culturals.  

Es constata com les noves formes comercials no esborren les antigues, tal com 

passa amb el dinamisme dels mercats setmanals a l’aire lliure en ciutats com Vilafranca 

del Penedès o Vic que porten realitzant-se al mateix lloc des de fa segles. Els mercats 

setmanals a l’aire lliure han mantingut el seu reflex territorial tradicional, i alhora, han 

adquirit nous continguts, propis dels valors postmoderns. En algunes ocasions, han 

passat a desenvolupar funcions turístiques mentre que el seu ambient ha estat utilitzat 

per promocionar determinats tipus de productes com, per exemple, els ecològics. A la 
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vegada els mercats han passat a exercir funcions identitàries importants vinculades a 

una estructura urbana de tall comarcal, vehiculant una identitari comarcal. Tanmateix, 

tot i que la forma sigui la mateixa, els continguts són diferents, deixant de vendre-s’hi 

productes pròxims al lloc de venda. 

  

8.3- Sobre la recerca 

La cartografia dels temps de la suburbanització de les capitals comarcals són la 

síntesi dels processos que es donen multiescalarment (Mapa 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 i 8.5). 

Malgrat això, cal desglossar els processos que des de les diverses escales s’han detectat  

Des de l’escala local es constaten diversos processos que permeten explicar part 

de la complexitat de cada ciutat: 

Es constata com l’espai urbanitzat durant el període postmodern representa una 

proporció que supera el 50% del total de la ciutat, en la majoria dels casos (Quadre 

8.1). Aquest percentatge s’eleva si en aquest còmput s’hi afegeix la categoria atemporal 

de les àrees disperses o aïllades i les àrees urbanitzades pendents d’edificar. El 

percentatge que ocupa la ciutat postmoderna, correspon per a Balaguer un 56% sense 

incorporar-hi les categories atemporals o 62% incorporant-les-hi (a partir de l’any 

1974), per a Tortosa un 39% o un 67% (a partir del 1983), per a Valls un 77% o un 85% 

respectivament (a partir del 1976), a Vic un 66% o un 72% (a partir del 1975) i per al 

cas de Vilafranca del Penedès un 60% o un 66% (a partir del 1980). 

Durant la dècada dels 90 del segle XX i la primera del segle XXI és quan es 

produeix a les cinc ciutats el màxim creixement del període postmodern. Aquest lapse 

de temps manté sincronia amb el període del 1995-2008, caracteritza per un fort 

augment del valor del sòl en el conjunt de l’Estat espanyol. Els valors més elevats 

d’aquest creixement urbà respecte el total de la ciutat s’observen a les ciutats més ben 

connectades a la metròpoli com: Valls (60% des del 1989), Vic (54% des del 1986) o 

Vilafranca del Penedès (45% des del 1995). A les més allunyades de la metròpoli el 

creixement és menor tal com ho demostren Balaguer ( 36% des del 1987) i Tortosa 

(31% des del 1990).  
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Quadre 8.1: Evolució de l'espai construït durant el període tradicional i postmodern 
 Ciutat tradicional Ciutat Postmoderna  
 Absolut Percentatge Absolut Percentatge 
Balaguer 1.409.304 37,8 2.316.138 62,9 
Tortosa 2.005.580 32,8 4.103.345 67,1 
Valls 1.169.330 14,6 6.799.584 85,3 
Vic 2.604.738,4 27,6 6.821.190 72,3 
Vilafranca del Penedès 2.225.734 33,6 4.396.959 66,3 
Nota: Segons la disponibilitat de les fonts d’informació el període postmodern s’inicia a partir d’anys diferents: 1974 

(Balaguer), 1983 (Tortosa), 1976 (Valls), 1975 (Vic), 1980 (Vilafranca del Penedès). 

Les dècades dels 50, 60 i 70 del segle XX també foren un moment de forta 

suburbanització a Balaguer, Tortosa, Valls i Vic. Són ciutats on la promoció 

d’habitatges públics, de patronats religiosos o dagents privats tingueren facilitats per 

actuar. El temps de la suburbanització durant el franquisme a les capitals comarcals 

manté certa sincronia amb el de Barcelona. Per tant, es pot parlar de certa homogeneïtat 

dels temps de la suburbanització durant aquest període entre Barcelona i les capitals 

comarcals. 

Es comprova com la suburbanització de les capitals comarcals s’inicia a partir de 

la dècada dels 50. Per tant, es refuta la hipòtesi de que va començar a partir de la segona 

meitat de la dècada dels 70, amb l’eclosió del període postmodern. Tanmateix sí que es 

constata que foren les dues últimes dècada del segle XX i la primera del segle XXI les 

de màxim creixement. En les cinc ciutats investigades els usos residencials són els 

preponderants en la suburbanització de les dècades dels 50, 60 i 70. Durant la 

suburbanització postmoderna, els usos industrials i terciaris ocupen una posició per 

davant dels residencials. En referència a les densitats edificatòries durant la 

suburbanització dels anys 50, 60 i 70 es constaten diferències importants entre els 

diversos sectors, siguin polígons de blocs oberts (destacables en ciutats com Vilafranca 

del Penedès o Vic) o habitatges de baixa densitat d’estil ruralista, amb una implantació 

superficial important a Balaguer i Valls. La suburbanització postmoderna en la majoria 

dels casos és de baixa densitat, ja sigui en polígons d’activitat econòmica com en àrees 

residencials. 

La ciutat de Jane Jacobs articulada a partir de les densitats i les possibilitats es 

desfà enmig d’una creixent suburbanització a partir de formes de baixa densitat que es 

basen en l’ús massiu de l’automòbil. Balaguer, Tortosa i Valls són ciutats suburbanes a 
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partir d’àrees edificades disperses i aïllades amb un centre poc dinàmic. Vic i Vilafranca 

del Penedès són ciutats denses amb un centre més dinàmic.  

Durant la suburbanització dels anys 50, 60 i 70 s’inicia el filtratge social que en 

alguns casos s’associa al descens demogràfic del centre de la ciutat. Ambdós casos 

aquest procés comporta la desinversió en les estructures edificatòries. Durant la 

suburbanització dels últims 20 anys, en algunes ciutats com Balaguer, Tortosa i Valls es 

segueix produint el filtratge social i en algunes ocasions el centre es recuperar 

demogràficament com a producte del context immigratori global. En ciutats com Vic o 

Vilafranca del Penedès, el filtratge s’atura, i en el cas de la primera ciutat passa a ser un 

lloc de residència prestigiosa.  

Vilafranca del Penedès i Vic durant el període postmodern mantenen el 

dinamisme de les funcions urbanes del centre històric. Malgrat això un grup important 

de ciutats, aquelles que segueixen experimentant el filtratge social, experimenten un 

procés nou: el desmantellament de la centralitat a partir de les funcions comercials, 

religioses i polítiques i la seva creixent suburbanització. 

Les ciutats que experimenten el filtratge social viuen els temps del suburbi, a 

excepció de Vic i en menor mesura Vilafranca del Penedès, on el centre manté el 

prestigi residencial, després del període de filtratge social dels anys 60-70. En les ciutats 

on el centre ha perdut centralitat, aquest lloc que no es valora perquè fa poc que se n’ha 

marxat. El patrimoni no ha adquirit pàtina i no és un lloc còmode per a viure o 

freqüentar. Probablement siguin els fills de la generació que ha marxat a viure fora del 

centre els que tornaran cap a ell. Per a ells serà el lloc d’origen de la seva família, i 

oferirà les condicions propicies per als contactes cara a cara a partir del 

desenvolupament d’activitats comercials i de serveis, sobretot vinculats a l’oci i la 

cultura sobretot, que ells mateixos o gent propera culturalment regentaran. 

L’existència de capital local tradicional manté relació directa amb la conservació 

i dinamisme del centre de la ciutat. És al centre on es localitzen les cases pairals dels 

emprenedors del capital local. Aquest fet és observable a Vic on encara existeix un 

poder econòmic tradicional: a la plaça major de la ciutat els propietaris tradicionals dels 

monumentals edificis segueixen invertint en la seva conservació, font del seu prestigi 

social. La pèrdua de poder econòmic tradicional en les altres ciutats comporta que les 

llars d’aquestes famílies, localitzades al centre, perdin el seu valor simbòlic i que s’hi 
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deixi d’invertir. Balaguer, Valls i Tortosa són dos exemples representatius d’aquest 

últim procés. 

L’existència de la funció universitària representa la fixació de persones amb 

capital social elevat que poden dinamitzar la ciutat. Això explica en part el dinamisme 

econòmic i cultural d’una capital comarcal, influint de manera important en la valoració 

del centre. 

La negociació entre els diversos agents urbans implicats per tal de dur a terme 

un projecte conjunt de ciutat és molt variable. En casos com Vic, Vilafranca del Penedès 

i Figueres s’han dut a terme plans estratègics que han resultat ser efectius per assolir un 

projecte conjunt que tingui el centre com un lloc privilegiat. En les ciutats on les 

problemàtiques socials del centre són més agudes i on l’origen de les quals es complex i 

entrellaçat, s’observen més dificultats en el moment d’unificar els esforços cap al procés 

de centrificació, tal com passa a Tortosa, Valls o Balaguer.  

Des de l’escala metropolitana-barcelonina s’han d’esmentar processos que 

intervenen en els diversos escenaris específics de cadascuna de les ciutats: 

Es constata la creació d’una megalòpoli catalana que té com a centre principal 

l’entorn immediat de Barcelona però que s’estén al llarg de bona part del litoral de 

Catalunya. S’uneix amb les àrees de coneguda creixent metropolinització com el Camp 

de Tarragona i Girona però també amb sectors amb processos d’aquest tipus més 

recents però molt intensos i accelerats com la plana de Lleida. Enmig d’aquest procés 

algunes capitals comarcals que durant el període tradicional es mostraven poc 

connectades a la metròpoli han anat adquirint una condició perifèrica. Altres ciutats, han 

mantingut la funció d’estructurament territorial tradicional, com per exemple Vic, 

mentre que altres, tot i mostrar-se clarament integrades a la megalòpoli, han mantingut 

també part de la seva centralitat tradicional, tal com s’observa a Vilafranca del Penedès. 

La integració a la megalòpoli catalana ajuda a la homogeneïtzació dels temps 

dels processos urbans. En referència als temps de la centrificació, la megalòpoli accelera 

la posada en valor del patrimoni que des de l’escala local no es vol conservar, com és el 

cas del centre com a patrimoni immaterial, com ambient en si mateix. Al centre de la 

megalòpoli aquests llocs són escassos i, a més, ha augmentat el preu de l’habitatge 

motiu que els fa poc accessibles. Per aquesta raó, per als residents del centre anar a 
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viure a un centre poc conservat d’una capital comarcal és una espècie de viatge en el 

temps. Permet consumir un lloc que en la megalòpoli ja no existeix. Poder freqüentar 

establiments tradicionals, com merceries antigues, que encara viuen de la demanda 

tradicional, o cafeteries històriques com Centres de Lectura o Casinos, així com poder 

passejar per carrers del centre històric on el turisme i els establiments vinculats a la 

centrificació són inexistent.. Unes característiques totalment inverses a les de qualsevol 

centre d’una megalòpoli. 

Dins aquest grup de persones centrificadores que arriben a la capital comarcal 

gràcies a les possibilitats que ofereix la megalòpoli també s’hi poden afegir aquelles 

persones de la mateixa ciutat però que romanen molt de temps al centre de la 

megalòpoli, com són els estudiants universitaris. El canvi de residència per motius 

universitaris nega l’existència d’una possible demanda potencial de nous residents, 

utilitzadors del centre i acceleradors del procés de centrificació. Malgrat això, en viure i 

utilitzar el centre de la megalòpoli adquireixen la consciència dels temps asincrònics 

entre el centre de la megalòpoli i les capitals comarcals. És d’aquesta manera que durant 

els temps que els estudiants universitaris retornen a la seva ciutat natal intenten 

accelerar els temps de la centrificació tot transmetent la seva experiència barcelonina.  

La fuga de cervells des de la comarca cap a Barcelona es constata que existia 

entre els escriptors de la primera meitat del segle XX. Les majors possibilitats d’ascens 

social i cultural que ofereix el centre de la metròpoli actualment poden representar 

l’empobriment de la comarca, per tant, pot posar frens a la centrificació. 

En resum, es pot afirmar que la centrificació a Catalunya és un procés 

bàsicament metropolità sent més difícil el seu desenvolupament en aquelles ciutats 

situades als confins o més enllà de la megalòpoli. Avui en dia aquests confins es situen 

més enllà dels límits territorials corporatius de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

Des de l’escala nacional-catalana: 

Es comprova a mode general la negació del caràcter urbà de la Catalunya 

comarcal des de la literatura, especialment significatiu és l’englobament de les ciutats 

no barcelonines dins de la literatura ruralista de finals del segle XIX i la reproducció 

posterior d’aquesta negació. 
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Des de l’escala nacional algunes ciutats exerceixen un paper simbòlic en la 

construcció identitària de la nació. Específicament el centre d’algunes capitals concentra 

algunes de les funcions tradicionals més importants, al ser importants centres religiosos, 

tal com passa en els casos de Vic, Tortosa, Solsona o Girona. Un valor des de l’escala 

nacional que en l’escala local no te el mateix reflex pel que fa a la conservació del 

centre, tal com els casos antagònics de Tortosa i Vic demostren.  

És especialment significativa la funció comercial de les capitals comarcals, per 

essència urbana i clarament vinculada amb la identitat comarcal que estructura, en part, 

la construcció nacional moderna. Aquesta funció té la seva màxima manifestació en els 

mercats tradicionals a l’aire lliure perfectament vius en molts casos. Alguns d’aquests 

mercats i els seus escenaris, com el de Vic, han esdevingut elements de forta valoració 

des de l’escala nacional. 

8.4- Conceptes 

Amb la finalitat de mantenir vius els conceptes d’una disciplina i que aquests no 

restin caducs davant la realitat contemporània es fa imprescindible, en la última fase 

d’un procés investigador, una reconceptualització.  

El sistema urbà  

El sistema urbà és una proposta metodològica d’investigació que ha anat 

canviant al llarg del temps a mesura que les condicions han variat. Les següents són 

algunes de les premisses que s’han de tenir en compte  

Un sistema urbà mundial 

El sistema urbà són tot el seguit de relacions que mantenen les ciutats entre elles. 

Les relacions en el context actual del medi tècnic científic informacional són d’abast 

global, instantànies i permeten a qualsevol ciutat que es connecti al món. Per aquests 

motius s’ha de parlar d’un sistema urbà mundial i en permanent canvi. Les denominades 

com ciutats globals són les que presenten el volum de relacions més important tant a 

nivell qualitatiu com quantitatiu.  

 

No existeix un sistema urbà català, existeix un sistema urbà de Catalunya 

La utilització del concepte sistema urbà català com a categoria d’anàlisi és poc 

operativa per a la comprensió del funcionament del territori. Metodològicament és 
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difícil parlar d’un sistema urbà català ja que les relacions que mantenen els agents 

urbans que operen des de Catalunya són en llocs fora de les fronteres nacionals. El 

mateix passa amb el concepte tradicional de comarca, aquesta entesa com una regió 

delimitada estructurada per una capital. La comarca ha deixat de ser operativa per 

entendre el funcionament del territori de Catalunya donades les importants relacions que 

manté aquest lloc amb els altres del país i del planeta. Per això s’ha de parlar d’un 

sistema urbà de Catalunya ja que l’essència de les relacions es poden situar fora 

d’aquest territori.  

 

Barcelona cap i casal del país 

La millora de la connectivitat dels territoris fa que les grans ciutats siguin els 

nodes que concentren les funcions urbanes més poderoses per al funcionament de 

l’economia globalitzada. Barcelona és el lloc que concentra el major nombre i diversitat 

d’oportunitats al ser un lloc dens. És on s’hi situa el poder polític i administratiu, és seu 

de direcció de grans empreses, universitats, clubs de futbol de primera divisió, i gaudeix 

d’un ambient urbà cosmopolita.  

Es constata l’existència d’una megalòpoli catalana de naturalesa policèntrica 

amb centre indiscutible a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana però que a la vegada 

engloba altres centralitats territorials que exerceixen funcions quotidianes, com les 

aglomeracions de Reus-Tarragona-Cambrils-Salou, Girona–Salt o Lleida. S’estén en 

forma de conurbació des de la capital fins a la Costa Brava cap al Nord i l’Hospitalet de 

l’Infant en direcció Sud. Aquesta megalòpoli engloba a la vegada territoris menys 

edificats com són les comarques interiors del Camp de Tarragona i la meitat meridional 

de comarques com l’Anoia, el Bages, Osona i la Selva.  

En aquesta megalòpoli policèntrica es preveu la profundització de la centralitat 

barcelonina al capdamunt de la jerarquia. Malgrat això, en un escenari probable es 

produirà  un augment de la centralitat de les aglomeracions urbanes existents al voltant 

de les tres capitals provincials. Probablement les aglomeracions lleidatanes i 

tarragonines guanyaran més pes econòmic que la de Girona ja que les primeres mostren 

unes estructures econòmiques modernes més diversificades que les de l’àrea de Girona, 

clarament abocada al turisme. Les dues amb estació de l’AVE i aeroport, Lleida mostra 

una posició i estratègica entre l’aglomeració de Saragossa i Barcelona, mentre que en el 

cas tarragoní, la importància del seu port comercial i el pol petroquímic seguirà 
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creixent. En els dos casos, també, les activitats vinculades a la distribució i 

l’emmagatzematge aniran clarament en augment. Malgrat això, bona part d’aquestes 

dinàmiques es veuen possibilitades pel gran mercat barceloní, sent difícil considerar 

aquests processos com d’una descentralització de Barcelona, sinó una desconcentració.  

 

La contínua expansió suburbana barcelonina 

L’expansió de la metròpoli ha comportat una creixent suburbanització de la 

societat. El fort pes del mercat del sòl ha comportat que algunes funcions urbanes 

d’escala metropolitana es localitzin cada cop més a llocs més allunyats del seu centre. 

L’augment de la mobilitat de les mercaderies a escala global ha comportat que la 

logística i la distribució augmentin el seu pes, un fet que ha comportat la construcció i el 

projecte d’importants centres de distribució i logística d’abast metropolità als confins de 

la megalòpoli. Es preveu que aquestes funcions econòmiques concentrin en el futur 

bona part dels llocs de treball, a la vegada, i en paral·lel les actuals apostes polítiques 

preveuen una utilització del territori de Catalunya cada cop més metropolitana.  

 

No totes les ciutats guanyen 

En l’era de les modernitzacions de la globalització–metropolinització, i tal com 

ha passat des de que es va estructurar el primer sistema urbà, existeix la possibilitat de 

que les ciutats s’estanquin i perdin dinamisme. En el període actual es comprova com 

les ciutats més grans concentren cada cop més poder. Aquest procés es comprova en 

diverses escales, mentre Barcelona profunditza la seva centralitat en el conjunt de 

Catalunya, Lleida guanya pes en detriment de Balaguer, igual que passa amb Tarragona-

Reus respecte Valls, o Girona respecte Banyoles. 

Tot i que a mode general les ciutats més grans guanyen centralitat 

progressivament, els efectes d’aquest procés en les capitals comarcals són diferents, i 

s’han d’analitzar més enllà de les funcions i serveis que la llei els hi atorga. És 

transcendental en la vida de la ciutat l’atracció territorial que exerceix en el moment de 

fer les compres, consumir i accedir a aquells serveis vinculats amb l’oci i la cultura. La 

raó és que són producte d’eleccions individuals i no pas normativitzades.  

A partir d’aquest aspecte s’ha comprovat com, a partir de l’experiència de les 

cinc ciutats investigades, les ciutats exerceixen un paper molt diferent dins el sistema 
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urbà de Catalunya. Valls, Balaguer i Tortosa, tot i ser ciutats molt diferents entre elles, 

perden centralitat territorial en favor d’altres ciutats o aglomeracions urbanes properes 

que és on la gent acudeix a comprar i consumir. Aquest fet atorga una condició de 

perifericitat a la capital de l’Alt Camp i de la Noguera, al temps que la capital del Baix 

Ebre perd dinamisme, i la pròxima capital del Montsià, Amposta, es posiciona més 

estratègicament a l’hora d’atraure les persones del Baix Ebre. Dins aquest grup de 

capitals comarcals “que perden” se n’hi podrien afegir d’altres com Manresa i algunes 

de més petites com Berga, Solsona, Banyoles o fins i tot pobles com Cervera o Falset. 

En aquests casos és interessant destacar com la centralitat territorial d’aquestes 

ciutats repunta en moments determinats. La poca afluència de consumidors al centre 

durant bona part de l’any així com la seva degradació física, s’amaga durant les festes 

que celebren periòdicament, un moment en que milers de turistes omplen els carrers i 

places, on les pancartes i els escenaris els decoren. Davant aquesta realitat, la capital 

d’Osona conjuntament amb la de l’Alt Penedès, mantenen una centralitat territorial 

important atraient als ciutadans de la comarca els dies de mercat, però també durant tota 

la setmana per a passejar-hi, comprar o acudir a algun servei vinculat a l’oci o la cultura. 

Ciutats com Reus i Figueres, tot i que s'han investigat menys, s’englobarien dins aquest 

grup de ciutats. Dins aquesta categoria de ciutats dinàmiques s’hi han d’afegir les 

turístiques, tal com són les de la façana litoral o alguna dels Pirineus, com Puigcerdà. 

 

Totes les ciutat són diferents  

Cap ciutat manté les mateixes relacions amb la totalitat planetària i la metròpoli 

en permanent canvi. Per aquest motiu les ciutats cada cop són més diferents entre elles 

producte d’una creixent fragmentació de l’espai impulsada pel procés de globalització-

metropolinització que impregna a cadascuna de les ciutats del seu propi temps. En 

aquest context el funcionament homogeni de les capitals comarcals s’ha modificat 

enmig d’una metamorfosi urbana de geometries desiguals que ha afectat a les ciutats a 

partir d’intensitats, direccions i sentits diferents.  

En el moment d’entendre el funcionament de les ciutats no s’ha d’oblidar en la 

investigació la realització d’una rigorosa anàlisi històrica i del medi natural. El reflex 

actual de les idees liberals i conservadores que feren que les ciutats fossin més o menys 

permeables als canvis, encara és patent en el devenir actual. Això és així, tan pel que fa 

als condicionants formals de la ciutat que durant aquells temps es dugueren a terme com 
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per la transmissió de cadascuna de les escales de valors. No s’ha de menystenir el pes 

que tingué el carlisme a Tortosa, Balaguer, Valls, Vic, Tarragona, Solsona, Cervera o 

Girona a l’hora de mantenir la tradició, davant d’altres ciutats més liberals i obertes als 

canvis com Reus, Figueres, Manresa o Vilafranca del Penedès. L’empremta 

especialment forta a les capitals comarcals del franquisme també fou important, sobretot 

a Tortosa, Balaguer, Tremp o Gandesa, però també en altres de la Catalunya Vella, com 

Vic. 

El paper del medi natural tampoc s’ha d’oblidar a l’hora d’entendre el 

dinamisme de les ciutats al anar clarament relacionat amb la mobilitat. Els accidents 

geogràfics i els carrers costeruts en són alguns exemples. Així, tot i les possibilitats 

tècniques que hi ha en l’actualitat, s’ha de tenir en compte el paper que juga el medi 

natural a l’hora de dificultar les relacions per carretera a Tortosa. La separació que 

provoquen els cursos fluvials no es pot negar, tal és el cas del riu Ebre a la capital del 

Baix Ebre, el Segre a Balaguer, el Cardener i el Llobregat a Manresa o cursos fluvials 

més petits com l’Onyar a Girona, o les rieres a Valls. Tampoc és menyspreable en el 

comportament de la mobilitat l’existència de carrers costeruts com els de Girona, 

Tarragona, Manresa, Tortosa o Balaguer.  

 

El reflex en la utilització del territori de la tradició i la postmodernitat  

Tot i les possibilitats que ofereix el medi tècnic científic-informacional i la 

creixent atracció barcelonina, encara es mantenen formes tradicionals de vertebració 

territorial basades en la proximitat en algunes comarques. El paper comarcal té el seu 

reflex en la conservació del seu centre tradicional a partir de formes urbanes com els 

mercats a l’aire lliure al mateix temps que existeixen empreses multinacionals nascudes 

a la mateixa ciutat. 

 

Els centres simbòlics, categories analítiques imprescindibles per la comprensió del 

sistema urbà de la Catalunya del futur 

S’apunta cap a una profundització de l’escenari suburbà actual de Catalunya i 

amb ell el sorgiment de noves centralitats d’aquesta naturalesa clarament vinculades a 

l’ús del cotxe. Algunes ciutats mantindran la seva identitat actual amb el seu reflex 

territorial el qual el podran profunditzar enmig del procés global del ressorgir local, un 

escenari que s’escauria a Vic i Vilafranca del Penedès. 
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Malgrat això a mig termini es seguirà produint la pèrdua de dinamisme d’aquells 

centres de les capitals comarcals més estancades, tanmateix, amb major o menor 

dificultat a llarg termini aquesta dinàmica es podrà invertir. Dialècticament al procés de 

globalització-metropolinització contemporània i de manera espontània s’aniran posant 

en valor les àrees denses i actualment velles de la ciutat tradicional. Aquestes 

possibiliten les relacions cara a cara contraposades a les formes de vida suburbanes. 

Progressivament s’anirà produint la centrificació enmig d’un procés de reconfiguració 

de la policentralitat urbana que tornarà a posar en qüestió el centre dens de la ciutat. En 

el començament d’aquest procés el paper identitari que jugaran aquests centres serà clau 

per a l’inici de la centrificació. La intencionalitat d’algunes polítiques urbanes d’escala 

catalana, com la Llei de Barris, mostren aquesta tendència: dotar de vida i dinamisme 

els centres tradicionals, salvaguardant d’aquesta manera també el patrimoni urbà. 

 

El Retard 

Quan es parla de retard en geografia urbana, es refereix al lapse de temps que 

passa des de que es produeix un procés urbà en un lloc (lloc de referència) fins que 

aquest mateix procés es detecta en un altre. Es tracta d’un concepte de temps relatiu i 

multiescalar. Aquest retard que existeix entre els llocs permet parlar d’un denominat 

time-gap o diferencial de temps. El time gap és un concepte metodològic al requerir 

l’estudi dels temps dels processos urbans amb les seves pròpies etapes i fites. Aquest 

mètode vol comprendre el retard, motiu pel qual requereix una conceptualització de 

l’espai geogràfic totalitzant i processual. Per a fer operatiu el concepte de time–gap es 

requereix un estudi acurat dels processos d’empirització de les tècniques en cada lloc 

que permeti aproximar-se a la complexitat de l’espai geogràfic que els períodes d’abast 

global i les teories difusionistes simplifiquen.  

El mètode de l’estudi del retard, s’ocupa dels possibles escenaris futurs i les 

probabilitats de que aquests es donin en cada lloc; unes direccions, uns sentits i unes 

intensitats que el propi real ja incorpora en si mateix. Defuig doncs de ser un mètode 

historicista d’una simple classificació cronològica dels llocs a partir dels temps dels 

processos. 

S’ha arribat a aquest mètode a partir de la comprovació dels models d’anàlisi de 

la vella Escola sociològica de Chicago de Park en ciutats a priori considerades petites i 

mitjanes. S’ha comprovat com els processos socials i econòmics centrífugs i centrípets 
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que es donen a les grans àrees urbanes també es donen en aquestes ciutats de menor 

importància. Així es comprova com la desinversió al centre pròpia del procés de 

suburbanització es dóna des de la tercera dècada del segle XX fins a mitjans dels anys 

60 a les ciutats dels EUA. Després ocorre a les grans ciutats europees a partir de la 

dècada dels 50 i es comprova com a les petites realitats urbanes es produeix a partir dels 

anys 70.  

En el present treball s’ha comprovat un retard en el procés d’eclosió del centre 

de les capitals comarcals respecte Barcelona producte d’una suburbanització posterior. 

Sobretot ha estat durant el període immobiliari 1995-2008 que aquestes ciutats han 

experimentat la major suburbanització. Fins llavors el centre havia representat la 

totalitat de la ciutat. Mentre els processos de suburbanització han afectat i afecten a la 

totalitat de les ciutats investigades s’ha comprovat com els camins seguits pel centre es 

diversificaven posant en qüestionament, en algunes ocasions, els models de l’Escola 

sociològica de Chicago.  

En algunes ciutats, el centre manté el dinamisme de les funcions tradicionals 

com la política, l’economia, la cultura i la residència. En altres, el centre es degrada 

físicament, es margina socialment i perden dinamisme les funcions de centralitat 

tradicionals adaptant la seva configuració morfològica als models postulats per l’Escola 

sociològica de Chicago. El primer dels escenaris ve caracteritzat pel manteniment d’una 

bona conservació del centre i un elevat dinamisme. Pot venir donat per dos camins 

possibles. Un d’ells comporta una profundització de la centralitat a partir de noves 

funcions urbanes que formen part de la cultura oficial de la ciutat, com per exemple 

l’activitat turística i la funció universitària. Dos casos representatius d’aquest escenari 

són Vic i Vilafranca del Penedès. L’altre camí possible és més divers i correspon al 

manteniment de la conservació del centre a partir d’altres funcions urbanes encara no 

explorades, un exemple és el cas del manteniment de la inversió immobiliària a partir de 

segones residències al centre de Solsona.  

En el segon dels escenaris, el centre experimenta un procés de desinversió i ha 

perdut dinamisme econòmic. Són dos els camins que pot seguir el centre per mostrar 

aquest escenari. Un dels camins possibles és l‘inici d’un procés de centrificació amb les 

seves pròpies etapes i fites que comporten un canvi de sentit en la inversió del centre, 

iniciant-se un procés de centrificació. Aquest escenari correspon al cas de Tarragona, 
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Lleida o Manresa. L’altre camí possible és la perpetuació de la desinversió i pèrdua de 

dinamisme de la funció residencial, comercial, política, religiosa i cultural fins arribar a 

la mort de la ciutat resultat sobretot de la desintegració de la funció comercial. Quan un 

centre mostra aquest escenari el lloc ha assolit el denominat “llindar d’irreversibilitat”, 

moment en que es fa molt difícil que s’iniciï un procés de centrificació, és el que 

popularment es coneix com el “s’ha arribat massa tard”. Aquest és l’escenari que es 

dedueix que correspon a Balaguer, Tortosa i Valls.  

L’operativitat del concepte retard requereix superar l’escull dels indicadors 

operatius per a l’estudi del temps que en cada lloc i moment seran diferents. En aquest 

punt sorgeixen dificultats importants ja que el significat social dels objectes en cada lloc 

és diferent. Representatives d’aquesta dificultat en són les galeries d’art. Mentre 

l’obertura d’aquests tipus d’establiments al centre de Barcelona és un indicador d’un 

procés de centrificació, en altres ciutats, com Vic, aquests establiments van associats a 

un altre tipus de cultura ja que el centre mai s’ha degradat. 

 

Les ciutats mitjanes 

Són aquelles ciutats que depenent del tipus de relacions que s’investiguin es 

situen al nivell mig de la jerarquia urbana del territori. És així que depenent de l’escala 

d’anàlisi les ciutats mitjanes seran unes o altres ja que qualsevol tipus de relació porta 

implícita una escala d’anàlisi. Actualment és especialment important l’escala d’anàlisi 

global i tenir en compte el nombre de seus de grans empreses multinacionals que 

dominen l’economia global. D’aquest plantejament metodològic se’n deriva l’existència 

d’unes ciutats mitjanes mundials que es situen per sota de les denominades ciutats 

globals.  

Es proposa deixar endarrere la conceptualització de la ciutat mitjana a partir de 

les dimensions demogràfiques i les funcions politicoadministratives al ser els dos 

criteris de tall neopositivista i simplificadors de la realitat. La conceptualització de la 

ciutat mitjana ha de gravitar al voltant de l’estudi dels temps dels processos urbans, 

situant-se el seu marc teòric en la teoria urbana general que s’ha desenvolupat i s’aplica 

majoritàriament en aquelles realitats urbanes considerades a priori ciutats grans. El 

concepte d’espai geogràfic utilitzat parteix de Milton Santos, mentre que la concepció 

de la ciutat mena de l’Escola sociològica de Chicago dels anys 30 (salvant els seus 

posicionaments ideològics) i de les idees de Jane Jacobs..  
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Les ciutats mitjanes són ciutats que experimenten els mateixos processos que les 

grans urbs però amb un retard temporal. En aquesta recerca es constata el retard de 

l’eclosió del centre de la ciutat a partir d’un procés de suburbanització posterior al de les 

grans ciutats.  

Més importants encara són els temps de la centrificació, al representar aquest 

procés la victòria de la ciutat davant el suburbi. Es detecta un retard en el 

desenvolupament de la centrificació a les capitals comarcals. Mentre Barcelona o Nova 

York ja porten més d’una dècada desenvolupant-lo, algunes capitals comarcals, en 

paral·lel o posterior a la suburbanització, estan iniciant la centrificació actualment. 

Altres potser mai desenvoluparan el procés, en el millor dels casos, perquè la condició 

de ciutat tradicional ha fet que mai s’abandonés el centre, en el pitjor dels casos, perquè 

han deixat de ser ciutat per passar a ser suburbi. En l’estudi dels temps d’aquests 

processos són importants a la vegada les racionalitats multiescalars implicades en el seu 

desenvolupament.  

De forma lògica a la conceptualització de les ciutats mitjanes a partir dels temps 

dels processos no es poden considerar ciutats mitjanes aquelles realitats urbanes que 

formen part d’una metròpoli que homogeneïtza els temps. Per al cas de la centrificació, 

una ciutat serà mitjana si el procés aflorar des de l’escala local. La lectura dels 

processos urbans des d’aquestes ciutats ofereix una mirada diferent als discursos 

majoritaris desenvolupats des de les grans ciutats. En aquest sentit és clau la 

multiescalaritat. 

 

8.5- Comparatives internacionals 

L’experiència internacional ha estat important a l’hora de profunditzar en la 

metodologia i la teoria investigadora d’aquesta recerca. La comparativa amb la ciutat 

egípcia i cosmopolita d’Alexandrina permet tractar el paper que adquireix la mobilitat 

en el moment de fer operatius els models centre-perifèria tradicionals de l’escola 

sociològica de Chicago basats en la suburbanització i el filtratge social. A Alexandria 

s’observa una reduïda mobilitat entre la ciutadania un fet que comporta que el mercat 

del sòl es converteixi en una variable poc explicativa de l’organització espacial de la 

ciutat. Aquest fet comporta que gairebé la totalitat de la ciutat formada pels sectors 

urbans del barri otomà, la ciutat europea i el front litoral de la Corniche es trobin tots 

ells en un mateix estat de conservació, sent la segregació residencial interna gairebé 
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inexistent, mantenint-se a la vegada la centralitat comercial tradicional. El petit barri de 

Kom el-Dekka dins de la ciutat otomana és una petita excepció al observar-s’hi una 

degradació més avançada, així com els barris de barraques de la perifèria de la ciutat i 

algunes petites promocions immobiliàries vinculades a centres comercials suburbans de 

capital internacional.  

L’escenari urbà actual d’Alexandria és similar doncs al que mostraven les 

capitals comarcals investigades just abans de que hi hagués la profundització i 

ampliació arreu del territori del mercat immobiliari, moment en que els models de 

l’Escola sociològica de Chicago de Park no eren operatius ja que el centre esdevenia la 

totalitat de la ciutat. És així que Alexandria mostra un retard respecte les capitals 

comarcals investigades.  

L’experiència de Sao Paulo permet entendre el paper de l’imaginari de la 

inseguretat a l’hora d’evitar un procés de centrificació. Tot i les dimensions 

demogràfiques milionàries de la capital econòmica del Brasil encara es viuen els temps 

de les forces centrífugues a partir de la construcció de grans barris tancats a la perifèria. 

Es remarca a la vegada el concepte d’imaginari en el moment de parlar de violència 

perquè l’autor d’aquesta mateixa recerca ha estar vivint gairebé set mesos al centre de 

Sao Paulo i la perillositat no ha estat una conducta a destacar. El mateix imaginari de la 

violència permetria explicar part dels motius pels quals en el centre de ciutats amb un 

abundantíssim patrimoni urbà com Nàpols el procés de centrificació tampoc s’ha iniciat. 

El cas de Sarajevo permet entendre com el pas de les modernitzacions a la ciutat 

no esborren lo anterior. Aquest fet es comprova a partir de la ràpida adaptació que 

mostren les persones als diversos canvis i a les innovacions del període capitalista 

globalitzat sense haver de significar en cap cas la renúncia a les característiques 

identitàries que es consideren igualment importants, fet que s’observa en la pervivència 

del basar i els seus valors i de l’Islam. El cas de la capital bosníaca permet crear un 

símil amb el de la funció comercial d’algunes capitals comarcals investigades. Tot i els 

canvis en les estructures comercials que ha comportat l’arribada del capital 

internacional i l’accentuació de l’espectacle del consum, el dinamisme dels mercats 

tradicionals segueixen mantenint la mateixa vitalitat des de fa segles sent, a la vegada, 

un factor d’identitat imnportant. 
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8.6- Futures línies d’investigació 

Es seguirà profunditzant i ampliant el disseny d’indicadors operatius per a 

determinar el que és una ciutat mitjana o petita. Sobretot es cercaran aquells indicadors 

qualitatius que permetin superar les propostes jeràrquiques de classificació de les 

ciutats. 

Es seguirà millorant la proposta metodològica de l’estudi dels temps dels 

processos a partir de l’anàlisi de les variables explicatives més importants que 

intervenen en cada cas. L’objectiu principal és millorar i profunditzar la teoria urbana, 

que tradicionalment s’ha inspirat a partir de l’experiència de les grans ciutats, tot 

menystenint a les mitjanes i petites. Aquest escull és present fins i tot en l’actualitat, 

enmig de les denominades geografies postmodernes. 

S’intentarà realitzar un marc teòric aproximat que sigui operatiu i apropiat per a 

l’estudi de les ciutats mitjanes i petites.  
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