
COL LOQUI 

Sr. Ramon Valls: Al matí també hem parlat de la Ciutat Difusa. 
Potser per posar una mica de polemica, jo personalment no esta
ria d'acord amb ¡ 'existencia d'aquesta realitat. El que aixo em 
diu és que és molt difícil definir la dUlat i em sembla que moltes 
vegades ens pensem parlar de la Ciutat quan estem definint al
tres realitats. Palser m'equivoco, pero penso que quan parlem de 
ciutar tOt5 tenim com a imatge una area limitada territorialment 
amb unes cenes característiques. Una altra cosa és que estigui 
creixent una forma de vida urbana. Pero aixo no vol di!" que una 
regió sigui una ciutat, o que la muntanya, per molt que hi pu
guem arribar amb el cotxe sigui una ciLllat. aixo és diferent. El 
parany consisteix en util itzar la paraula ciutat per definir situa
cions o realitats que no són ciutat, i que procedeixen d'ella i que 
són molt valides en elles mateixes. Per aixo no em sembla bé uli
litzar el terme Ciutat Difusa, i sí que estaria d'acord amb I'ei
xamplament de les formes de vida urbanes. 

Un altre assumpte que voldria comentar és la idea que voste 
ha apuntat ara cap al final: la gent té moltes dificultats per identi
ficar-se amb un centre urba. Penso que no és així --el concepte 
d' identitat també és J1101t complexa-. La gent té la identitat del 
\loe, la identitat de la família, la identitat d'una creen<;a religiosa, 
d'una ideología . . .  i lOt aixo configura la identitat d'un individuo 
Si no fos tan important perque serveix operativament per definir
se envers I 'altre, suposo que ja I 'haguéssim erradicat del Ilen
guatge polític el concepte d'identitat. Potser és molt radical dir 
aixo, pero penso que la ciutat encara esta generant uns processos 
d' identitat. La complexitat ve del fel que estem en un moment en 
que d'una banda hi ha forces divergents contraries a la globalit
zació creadora d' identitats més graos i valors més amples, i no 
penso que sigui n tan nous aquests valors perque les ideologies 
també han creat uns valors planetaris, J11undials, i per altra banda 
els mecanisJ11es que em perrneten d'eSlar arrelat en un 1I0c no els 
puc trobar a Estrasburg ni a Xile; les meves possibilitats de viu
re, les he de trobar aquí. 

Sra. Assumpta Vila: He generaliLzat una siluació J110lL comple
xa. Amb aüo no volia pas dir que la gent no se sen ti identifica-
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da, fins i tot penso que en alguns casos la identificació és més 
forta que mai. Determinades zones de l 'area metropolitana de 
Barcelona que havien estat ciutats dormitori, avui han deixat de 
ser-ho, avui han creat una estructura de ciutat i la gent se sent 
d'alla, i se'n sent orgullosa de ser-ho. Certament que encara 
existeix la ciutat física que voste di u, jo bé ho cree, pero també 
és cert que cada dia hi ha més població que esta en un territori 
que no és propiament la ciutat física. A m i  no em desplau ano
menar-ho ciutat difosa. Pero si és qüestió de paraules, ja ens en
tendrem. La ciutat és allo que esta junt i que a més a més té una 
estructura determinada, i la resta no ho éso Em sembla que és una 
qüestió de donar-li un nom o un altre, no em preocupa massa; 
pero el fet és que cada vegada hi ha més gent que viu en aquest 
territori, que por estar fins i tot morfologicament molr separat, 
amb una estructura que no és prbpiament la de la ciutat; potser 
amb cases que no són blocs de pisos, que no hi ha una edificació 
vertical, que és molt horitzontal. Aleshores aquestes persones se
gur que s' identifiquen amb un lloc -no nego pas la identifica
ció- el que passa és que ha de decidir una mica d'on se sent. 
Sovint se sent d'un lloc i administrativament viu en un altre, 
aixo és al que jo em referia. El problema apareix a I'hora del re
compte demografic: aquesta situació hi ha de quedar reflectida? 

Sr. Jordi Sales: Voldria fer dues observacions. La primera és 
epistemolbgica i es refereix al concepte de tendencia. Parlar de 
tendencies sen se comptar que els fenbmens que les fan produir 
tenen una durada determinada fa que a pesar de molts esfor�os, 
mai sapiguem on somo 

L'altra observació es refereix a la punta de la intervenció 
-molt bona, per cert-. Deixa un munt de problemes oberts. En 
el nostre sistema polític, la residencia dóna la participació políti
ca a la ciutadania i la ciutadania és una capacitat de governar on 
els homes tenen la seva major potencialitat. Queda bonic dit fi
losbficament, pero ¿com fer que jo em trobi representat alla on 
desenvolupo una activitat de forma més rellevant que en el mu
nicipi on estic censat? La nostra representació política va unida 
únicament al Iloc de residencia, i si trenquéssim aquest tabú de 
la representació, jo em trobaria políticament representat en al
guns aspectes fora del meu mumclpl de residencia. Els partits 
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polítics ho han hagut de corregir a través de les sectorials, i fan 
secLOrials per diferents coses, pero aixo s'hauria d' imposar a un 
cen nivel! de la representació política o de la legitimació de ciu
tadania. Em temo que s'ha obert una problematica de la qual 
n'haurem d' anar parlant molt sovint. 

Sra. Assumpta Vila: Respecte al tema de les tendencies ja he 
dit al principi que nornés expressaria tendencies quantitatives, 
d'augment o de disminució, em referia a aixo. 1 no he entrat en 
cap altra mena de tendencies. 1 pel que fa a I'altre tema, he for�at 
la situació conscientmenl. Les explicacions demografiques nor
malment no lenen origen per elles mateixes, sinó que són la con
seqüencia de tol un seguit de situacions, d'una evolució. Per tant, 
el demograf en certa manera fa una mica de notari. Podia haver 
reflectit només xifres. Pero les he obviat per mostrar els criteris 
que, segons em sembla, hi ha al darrera i, fins i tot, per mostrar 
les conseqüencies del mapa que les xifres ens dibuixa. 
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