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BARCELONA PRÒXIMA 
Construir, habitar, pensar les ciutats 

 
Per Andreu Ulied 

 
 
 
 
 
 

 
 

«El més pròxim no és el que tenim més a prop, sinó el que sentim més a prop,  
i no és tampoc el que vindrà, sinó allò de què tenim cura». 

Andreu Ulied 
 
» L’Ajuntament de Barcelona publica el llibre Barcelona pròxima, d’Andreu Ulied, una 

crònica sobre la ciutat de Barcelona que al mateix és un assaig que convida a la reflexió 

sobre els reptes actuals i el futur de la ciutat, de les ciutats en general. 

 
» El llibre s’inicia amb els atemptats de les Rambles l’estiu del 2017, dies després del 25è 

aniversari dels Jocs Olímpics. Per entendre la transformació de la ciutat entre aquests anys, 

Andreu Ulied dialoga amb polítics i tècnics clau en la construcció de Barcelona, des dels 

anys cinquanta fins a l'actualitat, i també interpel·la filòsofs, cineastes com Woody Alien i 

González Iñarritu o escriptors populars com Dan Brown.   

 

» Andreu Ulied es pregunta finalment si la ciutat global serà una ciutat oberta, sensible a la 

diversitat, i si sabrem viure amb naturalitat en un món artificial on, malgrat tot, encara hi ha 



milers de milions de  persones malvivint en barraques com les que hi havia a la Barceloneta 

fa només cinquanta anys. 

 

» El proper dijous, 26 de setembre a les 19h tindrà lloc la presentació del llibre Barcelona 

pròxima, a la sala Martí l’Humà del MUHBA. L’acte,  presidit per Joan Subirats, Tinent 

d’Alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, anirà a càrrec de Joan Roca, director 

del Museu d’Història de Barcelona, i Ignasi Aragay, director adjunt del diari ARA. (MUHBA 

Plaça del Rei, s/n) 

 

 

Les ciutats canvien més ràpidament del que ens sembla. Encara tenim a les estanteries 

llibres de viatges a llocs que han deixat d’existir, manuals de màquines que ja no es 

fabriquen. Les ciutats canvien més de pressa del que nosaltres som capaços de pensar, i 

d’imaginar. Durant els anys seixanta els automòbils  inundaren els carrers de Barcelona; al 

mateix temps, i en només deu anys, es van construir gairebé la meitat dels habitatges que 

actualment té la ciutat. La tecnologia pot acostar-nos al que és remot, però també pot fer-

nos estrany el que és més proper: els nens ja no podien baixar a jugar sols al carrer, i 

s’entretenien veient programes de televisió -viatges galàctics, caravanes cap a l’Oest. Anys 

després la ciutat es va refer, obrint-se al mar, i va anar recuperant places i parcs, regenerant 

barris sencers. 

 

El present llibre és una crònica sobre la ciutat de Barcelona i la seva evolució, que pretén 

convidar a la reflexió sobre el futur de la ciutat –de les ciutats en general–, sobre la forma 

de construir-la i la manera de viure-les.  “És un error que els urbanistes “pràctics” treballem 

constrets pel marc de moltíssimes disciplines, preocupats pel propòsit o la utilitat pràctica 

del que fem i no tant pel sentit que pugui tenir”, afirma Ulied, “i també que els urbanistes 

“teòrics”, els que reflexionen críticament sobre la ciutat, no participin en major mesura en 

el disseny de projectes concrets”. 

 

“Les ciutats tenen “ànima”, deien els romàntics, i també els modernistes; “marca”, en diuen 

ara els experts en màrqueting. Els edificis enderrocats, les places i els jardins desapareguts, 

les fàbriques esfondrades o els ferrocarrils desmantellats, les destruccions provocades per 



les guerres i les bombes, els conflictes socials i les revolucions perdudes, formen part de 

l’esperit d’una ciutat i els continuarem sentint, com sentiríem un membre mutilat”.  

 

L’autor explica com les persones s’adapten a la ciutat i com la ciutat s’ha d’adaptar també 

a les persones, a les seves necessitats, i al seu desig. Tots aspirem a viure en una ciutat més 

segura i saludable, conviure en la diversitat, treballar i divertir-nos.  La ciutat és “un mar de 

dades”, però ni les dades fan coneixement, ni és només a partir del coneixement que s’ha 

de construir ciutat que hauria de ser, a més d’intel·ligent, sensible. La ciutat sensoritzada 

serà una ciutat oberta, sensible a la diversitat? Sabrem viure amb naturalitat en un món 

artificial on, malgrat tot, encara hi ha milers de milions de  persones malvivint en barraques 

com les que hi havia a la Barceloneta fa només cinquanta anys?  

 

El pròxim no és el que està per venir, és allò de què tenim cura. Cinquanta anys enrere 

Barcelona no era cap ciutat de destinació turística, no formava part de les ciutats favorites 

a la qual viatjar. Cada any, la ciutat rep més de vuit milions de turistes. I també uns cinquanta 

mils emigrants que arriben del qualsevol part del món, “La ciutat ja no és només nostra, 

dels que som aquí de tota la vida”, afirma Ulied. 

 

El 2018, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), va convocar la primera 

Biennal Ciutat Oberta. La declaració de les jornades afirmaven que “és hora de redefinir 

tant el fet de construir com el fet d’habitar: des del disseny de l’espai físic, fins a 

l’arquitectura social i política que ha de modular la convivència”. Aquest llibre vol ser una 

contribució a aquest objectiu. 
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Andreu Ulied  va estudiar urbanisme a 

l’Escola d’Enginyer de Camins, Canals i 

Ports de Barcelona i a l’Escola 

d’Arquitectura de la Universitat de 

Harvard (GSD). Va fundar l’empresa 

consultora MCRIT (Multicritèria),  i des de 

mitjans dels anys noranta treballa per a 

entitats públiques i empreses, així com 

per a institucions financeres de 

cooperació internacional, a Europa i a la 

resta del món. Coordina el curs de formació en avaluació de projectes d’inversió i polítiques 

públiques que organitzen conjuntament els Col·legis professionals d’Enginyers de Camins, 

Economistes y Advocats, obert a tots els professionals. És autor d’altres llibres sobre 

Barcelona i sobre ciutats, com La ciutat infinita. A través de les Barcelones i Catalunyes 

viscudes o imaginades, també publicat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2007, una 

crònica de la ciutat abans de la crisi del 2008. 

 

Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 
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