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Causes i efectes de la destrucció



Urbicidi o la prodúcelo de l'oblit

Fernando Carrión

Facultad Larinoamericana de Ciencias 

Sociales - FLACSO (Quito, Equador)

i. Introducció

Mai abans havia estât tan présent el tema del patrimoni en l’agenda 
deis mitjans de comunicado, en l’espai deis especialistes i en l'es- 
cenari de la ciutadania patrimonial. Sens dubte, aquesta visibilitat 
i aquest posicionament no és casual: mai s'havia destruir tant de 
patrimoni com ara!

El procès de destrucció selectiu i massiu del patrimoni s’ha 
desenvolupat sense l'impediment deis subjectes patrimonials 
institucionals -nacionals i internacionals- encarregats de vetlar 
per la seua salvaguarda, tant que no han reaccionat, per exemple, 
enfront del derrocament de la biblioteca d’Alexandria, el bombar- 
deig de Bagdad, la invasió turística de Venècia, la construcció de 
les grans torres habitables a Santiago Centre o el buidament de la 
societat en el centre historie de Quito.1 És més, en molts casos, les 
seues accions han estât les que han provocat el deteriorament del 
patrimoni acumulat.

Aquesta feblesa institucional posa en qüestió la seua condició 
estructural i també els paradigmes tradicionals amb els quais s’ha 
abordat la temàtica.2 En altres paraules, la destrucció del patrimoni, 
la feblesa institucional i l’obsolescència conceptual -en el marc de la

1 En 1990, la poblado del centre historie de Quito era de 81.384 habitants, 
20 anys després es va reduir a 40.913 (Del Pino, 2013).

2 Els paradigmes hégémonies han estât funcionáis respecte a aquests pro- 
cessos, per exemple, grades a les politiques de turisme, de gentrificació i de 
conservado, entre altres.
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globalització- configuren una conjuntura patrimonial marcada per 
la producció de l’oblit, que bé podría caracteritzar-se com una crisi 
global del patrimoni, molt similar a la produida després de la Segona 
Guerra Mundial,3 amb la diferencia que aquella va estar localitzada 
a Europa i Tactual es desplega de manera generalitzada i ubiqua 
en el territori.4 5 Aquest fenomen és possible perqué s'ha produit la 
globalització del patrimoni grades a la revolució cientificotecnológica 
en el camp de les comunicacions, a les declaracions de patrimoni 
de la humanitat,3 al pes de la cooperació internacional i al turisme 
homogeneitzador que trenca fronteres.

I és que ara el patrimoni se'ns revela com una construcció social 
i, per tant, com un fenomen historie que muta constantment; per 
aixó existeixen conjunturas de transformado de les seues maneres 
de (re)producció particulars. Aquest és un factor Constant de tota 
crisi, perqué es converteix en una dicotomia que divideix i integra 

moments diferents.
La crisi patrimonial és una opormnitat que es contenga a sentir 

com un punt de partida d'una nova realitat: naix de la queixa social 
en creixement, de la reivindicado ciutadana que pressiona i, sobretot, 
de Taparició de certs indicis de projectes col-lectius alternatius. En 
aquesta perspectiva i en aquesta conjuntura vivim la confrontado de 
dos models de gestió que busquen resoldre aquesta crisi: Tun sota 
la protecció del mercat (acumulació) i l'altre des del pes del que és 
públic (democratització); però aquesta crisi no solament té efectes 
en Texercici de govern, sino també en la concepció del patrimoni,

3 Situado molt semblant a la que es va viure amb la Segona Guerra Mun
dial a Europa, la qual va suposar un fon impuls de les tesis de la restaurado i 
reconstrucció monumental.

4 La humanitat ha visait tres grans conjuntares patrimoníals: en primer lloc, la 
primera modemitat; en segon lloc, la guerra mundial, i actualment, la globalització.

5 En aquest moment són 187 ciutats considerades Patrimoni de la Humanitat 
les que decideixen conformar l'Organització de Ciutats Patrimoni de la Humanitat 
(OCPM), per tal d’intercanviar experiéncies, difondre coneixements, generar 
assisrència tècnica, d’entre altres accions (http://www.ovpm.org/). A més, cal 
assenyalar que actualment (any 2013) hi ha catalogats 981 llocs: 759 culturáis,
193 naturals i 29 mixtos, en 160 països del món sencer.
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la qual cosa posa el concepte, per primera vegada, en una doble 
condició creativa: superar el fetitxisme patrimonial i acceptar la 
seua condició polisémica.

Amb aquest treball es vol fer una aportado al coneixement d’a- 
questa conjuntura patrimonial mitjançant un gir metodologie: es 
pretén oposar el sentit de la producció de Toblit a la visió monopolista 
del patrimoni com a bé dipositari de la memòria (monument6), de 
tal manera que es reconstruïsca l’equilibri en Tequació patrimonial 
entre Tacumulació del passât (patrimoni) i la destrucció del présent 
(balafiament), però des deis seus processos socials constitutius. ’

Si tradicionalment s'han ressaltat els atributs del bé patrimonial • 
-vinculats generalment al que és monumental-, actualment el que 
està en discussió són les relacions socials que expliquen la pérdua 
del patrimoni acumulat contínuament al llarg de la historia. En afires 
paraules, el débat s’ha centrât a concebre el patrimoni menys a partir 
deis atributs i més des de relacions socials que el constitueixen. Però 
també es tracta de cridar Tatenció des de l’angle invers a la quan- 
titat de memoria acumulada, és a dir, des de les logiques i formes 
de producció de l'oblit, per a entendre els processos de generado 
patrimonial pels seus origens (économies, culturáis, polítics), i menys 
a partir de l’objecte de la destrucció (monument), per a construir 
noves maneres de produir sostenibilitat en Tacumulació histórica 
del patrimoni (valor historie).

Aquest gir metodologie permetrà curar amb Texemple, però a 
Tinrevés: mirar des del que es perd, posar en una balança el que es 
recupera i el que es destrueix en honor de suposats «valors supe
riore» provinents de la política, de la guerra o de l’economia, que 
inclouen les institucions destinades a mitigar Toblit.

El concepte urbicidi és central en la comprensió d’aquest procès, 
perqué ajuda a entendre el que es perd i, a partir d’aquesta pérdua, 
entendre allò que s’ha de mantenir i allò que s’ha de construir.

6 La definido de «monumento», segons el DRAE és: «Obrapública y  patente, 
como una estatua, una inscripción o un sepulcro, puesta en memoria de una acción 
heroica u otra cosa singular. Construcción que posee valor artístico, arqueológico, 
histórico, etc.» (destaquem alguns deis termes dins la definido).
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2. Patrimoni: polisèmia i fetitxisme

La paraula patrimoni ve del llari i es compon, d'una banda, de patri, 
que significa pare, i per un altre, onium, que vol dir rebut, és a dir: 
és rebut per linia patenta. D'aquesta composiciô dériva que siga 
una definiciô altament dinàmica que comporta un procès historié 
que té actors explicits: els que reben (és rebut per) i el que transmet 
(per linia paterna); és a dir, actors que interactuen com a subjectes 
patrimonials en relaciô a la disputa de l'herència (Carriôn, 2010).

Aquesta nociô de patrimoni no defmeix béns o coses (cosifka) 
-siguen materials, immaterials o espirituals-, sinô una relaciô que 
délimita un àmbit particular del conflicte social: el llegat o l’herència, 
i ho fa segons la correlaciô de forces dels subjectes patrimonials en 
un moment i en un lloc concrets, aquesta relaciô és la que, finalment, 
defmeix la condiciô de poder de cadascun d’ells, perquè sense apro- 
piaciô -com a base del poder- no hi ha patrimoni.

És en el context dels mécanismes de transmissiô del patrimoni 
-propis del processament del conflicte- que s'aconsegueix la soste- 
nibilitat historica del procès, situaciô molt similar al que ocorre en el 
nucli familiar entre el pare i els seus fills. És a dir que el patrimoni 
généra un poder que naix de la propietat i del pes que els subjectes 
patrimonials tenen en la seua interacciô: aigu ha d’apropiar-se’n 
perquè existisca el patrimoni i, sens dubte, la propietat és una relaciô 
social constiruïda histôricament.

D'aquesta manera, el patrimoni és el résultat d’un procès historié 
d'acumulaciô continua de temps i, al seu torn, és un mécanisme 
productor d’histôria. Aquest procès s’esdevé gràcies a la transfor- 
maciô constant de la massa patrimonial (patrimoni) mitjançant la 
seua transmissiô entre els subjectes, en una doble situaciô: la demo- 
cratitzaciô del patrimoni (propietat i poder) i l’increment del valor 
historié (afegeix temps al passât), que no tenen res a veure amb les 
politiques de conservaciô. Aquesta historicitat de la relaciô social 
-que defmeix l'heretat productiva- nega el fetitxisme patrimonial, 
aixi com les pràctiques de contenciô de la histôria en el seu unie 
moment: l'origen.
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En última instància, el patrimoni comporta, d'una banda, una 
propietat que atorga al subjecte patrimonial un poder i, per una altra 
banda, una transferencia o heretat que -per més familiar i privada 
que siga- ha de ser ventilada pel sector públic, com ara: les corts 
de justicia (mare institucional públic) i la normativa del codi civil 
(pacte social), que són els qui determinen el protocol que cal seguir. 
El patrimoni en l'àmbit del conjunt de la societat no és molt diferent: 
el conflicte ha de ser processai amb normes jurídiques, institucions 
i, també, amb polítiques públiques perqué, en cas contrari, será el 
mercar qui se n’encarregue des de la seua propia lògica, sobretot 
si -com ocorre ara- hi ha processos de desregulació que tenen com 
a fonament atraure capitals (condicions generáis) que transformen 
el patrimoni en capital físic.

El patrimoni solament pot ser concebut históricament perqué hi 
ha una lògica de poder sostinguda en les relacions dels subjectes 
patrimonials que el (re)produeixen, transfereixen i consumeixen. 
Si es compleix aquesta premissa, es poden distingir tres grans con
junturas patrimonials al llarg de la historia: la primera, vinculada 
a la modernitat, quan l'Estat s'apropia del patrimoni (patrimoni 
institucional), per a concebre’l com un «aparell ideologie» que cons- 
trueix i legitima la historia oficial, gràcies al gaudi que genera la seua 
espectacularització i a la massificació del seu consum contemplatiu,7 
provinent de la sobreurbanització de la població.

En aquest moment -característic com a conjuntura patrimonial
es produeix el fet fundacional del naixement del patrimoni historie 
-perqué el patrimoni no ha existir sempre- a partir de dues vies 
constitutives: d’una banda, dels monuments construits amb una 
fundó social rellevant, com pot ser la missa (valor d’ús), però que 
requereixen la seua perdurabilitat en el temps com a testimoniatge 
d'una época, siga per la importáncia de la funció que exercia o per 
la riquesa de la seua producció material. En aquest cas parlem d’un

7 Posteriorment adquirirá un pes singular el valor de carivi, just quan el model 
capitalista es consolida i quan el turisme i el sector immobiliari donen una nova 
connotació al patrimoni: capital físic que pot generar grans utilitats a qui en siga 
el posséidor o l’explote económicament.
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incrément de la seua gualitat funcional (valor d’ús), la necessitai del 
sentit memorialístic (valor historie). I per una altra banda, per la 
nécessitât que hi ha de fer públic un fet historie del passât8 mitjançant 
la construcció explícita d’un nou bé patrimonial (monument) que 
des del principi nasca amb valor historie, com si fora el seu valor 
d’ús. En aquest moment es diferencia patrimoni com a valor d’ús, 
del patrimoni historie com a valor memorialístic o historie.

La conjuntura següent està relacionada amb el période de la 
primera i la segona guerres mundials, quan es produeixen destruc- 
cions del patrimoni historie europeu significatives, localitzades en 
les ciutats més emblématiques. A partir d’aquest moment Europa es 
converteix en l’espai principal d’irradiació del pensament-sobretot- 
de les politiques patrimonials que es van universalitzar acríticament.9 
Per a formalitzar aqüestes propostes s’utilitzaren les denominades 
cartes -que adoptaren el nom de la ciutat on eren redactades10-  i 
les convencions, les dues sota el principi de la conservado monu
mental en diferents graus, que van ser incapaces de comprendre 
la riquesa deis fenómens particulars i, molt menys, d’aturar els 

processos destructius.
La cárrega histórica del patrimoni supera aquell paradigma11 

dominant del patrimoni que es recolza en la devoció per certs béns 
-com ara objectes essencials, siguen tangibles o intangibles, materials
0 immaterials-, que va esdevenir/entrisme patrimonial,12 de manera 
que deixa de banda les relations socials que les (re)produeixen o

8 Tant Tun com Taltre produeixen «historia oficial».
9 La Segona Guerra Mundial va destruir d’un dia a Taltre el patrimoni de les 

ciutats, mentre a América Llatina Terosió va venir de les condicions socioécono
miques i de les caractéristiques de la urbanirzació.

10 La Carta d’Atenes (1931) va ser redactada sois per especialistes europeus, 
en la de Venécia (1964) van participar tres «estranys» provinents del Perú, Méxic
1 Tunisia i, després, en 1972 es va dur a terme la primera convenció sobre la 
protecció del patrimoni mundial, cultural i namral amb la participado de prop 
de 80 països del món.

11 Segons Thomas Kuhn (1971), el paradigma fa referencia al «conjunt de 
practiques que defineixen una disciplina científica durant un période específic».

12 S’acosta a la proposta de Marx (2000) respecte del sentit i contíngut del
«fetitxisme de la mercadería».
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les amaguen darrere deis atributs del bé. Aquesta visió histórica13 
es concreta en la producció social del patrimoni, esdevinguda en 
moments, en llocs i en societats particulars.

Els centres histories, per exemple, van ser concebuts com un bé 
físic que tenia certs atributs (conjunt monumental) pero no relations. 
Per aixó, quan els centres histories són analitzats históricament, com 
a producció social, la qualitat central -que és una definido relativa- es 
fa líquida i la cárrega histórica es redueix a trabar el moment de la 
seua génesi per a aplicar-hi les politiques de conservado. D’aquesta 
manera, se’l buida d’história i s'incrementa la cárrega fetitxista: és per 
aixó que la conservado produeix la negado de la condició histórica 
del centre historie; tant que en valorar el patrimoni produit durant 
la conquesta espanyola es realça la dominació colonial a través deis 
atributs que se li assignen al monument -o al conjunt monumental- i 
es congela la historia en el moment del seu origen. Aquest procès 
comporta la negado del procès continu d'acumulació del temps 
passât que permet lectures múltiples i simultànies provinents de 
temps diferents en forma de palimpsest (valor historie).

D’aquesta manera la condició histórica es liqua quan el monu
ment es converteix en l'element que determina de l’existència del 
patrimoni i no a l'inrevés: el patrimoni és una herèneia o transmis- 
sió creativa que produeix un incrément del valor historie del bé. 
Per aixó no accepten que, per exemple, la demarcació d’un centre 
historie nasca de la política urbana i de la correlació de forces deis 
subjectes patrimonials i, en canvi, sí que creuen que la seua deli
mitado ve d'un demiürg creador que cau del cel, encarnat per una 
déitat o per un técnic.

Com a reacció a aquest fetitxisme patrimonial han sorgít dues 
visions. La primera visió, entesa com a capital físic que cal repro-

13 Ací s'inscriu la definició del «patrimoni monumental colonial» com a 
determinado de Texisténcia d’un centre fundacional de valor a América Llatina 
que, fins i tot, acaba per definir-se mitjançant Texisténcia d’un centre homogeni 
i colonial (recinte colonial, estil colonial) que s’hi projecta. El que és colonial 
no va ser homogeni sino que es va donar mitjançant la imposició de la cultura, 
Teconomia deis conqueridors ais conquerits. Si bé va ser una fase histórica que 
no es pot ohlidar, sí que pot conduir a sublimar.
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duir i acumular per a obtenir guanys economics significatius (valor 
de canvi); en aquesta perspectiva el turisme és gravitant, encara 
que també ho és el món comercial i el sector immobiliari (BID). I 
la segona visió que comença a fer els seus primers passos des del 
concepte de patrimoni com a capitai social que permetria enfortir 
les institucions i millorar la cohesió social.

El patrimoni historic actualment és, a més, una definido polisè- 
mica14 perqué té formes de concebre’l múltiples i plurals, tant que 
trenca amb la definido hegemónica inscrita en la lògica del pensa- 
ment unie, que no accepta dissidèneies. A continuado podem veure 
diverses entrades que ens mostren aquesta realitat:

—  L'itinerari historie -propi del transcurs deis temps- que 
dona Hoc a una seqüéncia que, segons Choay (2009), va de la 
connotació familiar (patrimoni familiar), a l’economia (patri
moni economie), al camp jurídic15 i després segueix a l’àmbit 
politic (patrimonialisme16), totes amb un pes del sentit de 
propietat singular. Patrimoni és, llavors, allò que es posseeix 
sota diferents formes i que el dret acaba per formalitzar.
— La fragmentado en tipus patrimonials s'expressa en tres 
situacions: una, vinculada al seu carácter dicotomie, mate
rial 0 immaterial, and com tangible o intangible; la segona, 
relacionada amb l’àmbit sectorial del patrimoni: industrial, 
cultural, militar, arquitectònic, musical; i la tercera, referida al 
que Bourdieu (1999) va denominar Yefecte Hoc, que planteja un 
univers patrimonial segons l'espai on es construïsca. Corn que 
históricament el concepte naix a Europa -en la modernitat- 
és aquest el punt de partida des d’on s’irradia al món, cosa 
que per ara no és possible si tenim en compte l’emergència

14 Com rambé ho son els conceptes de democràcia, desenvolupament i 

descentralitzaciô, entre d’alîres.
15 Aquest reconeixement en el camp jurîdic té dues implicacions importants: 

primer, s'ubica en el camp del dret i, segon, ho converteix en un procès public 
que esta réglât -a  través d’un pacte social: aixô és, una Uei- que son formes de 
processar el conflicte de l’herència.

16 Es refereix als subjectes patrimonials (patriarcals) que consideren els béns
publics com a propis, és a dir, s’apropien d’allô que és public.
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de noves realitats a escala planetària;17 aquest és el cas rîpic 
del sentit de la «glocalizació» del patrimoni -definida per 
Robertson (1992)-, que el pluralitza. La riquesa de l'univers 
patrimonial radica en la seua acumulació (nodo d'antiguitat) 
i en la seua diversitat.

— Les posicions teòrico-metodològiques defineixen les carac
téristiques de l’objecte de pensament: la visió tradicional 
posa èmfasi en el denominai bé patrimonial, siga material 
0 immaterial, i que és probablement la més estesa. Aquesta 
visió s’està qüestionant recentment a partir de très posicions: 
la primera, que sorgeix de la definició del capital fisic que ha 
de reproduir-se amb altes taxes de guany (BID, Turisme), i 
l’altra des del significai del capital social, que enforteix les 
institucions i la cohesió social. Addicionalment es troba la 
tercera visió, en què el bé patrimonial es concep com un 
escenari de conflicte entre subjectes patrimonials al voltant 
de la transmissiô sostenible de l’herència.

Per tant, aixi com l’element polisèmic és un avanç, també ho és la 
superació del fetitxisme patrimonial, tots dos inscrits sota una condi
cio històrica. Però també ho és el fet que el procès d'urbanització de 
la societat ha déterminât que la ciutat siga l'espai amb la densitat 
de patrimoni més alta, tant que tot el que conté una urbs és patri
monial, perquè la totalitat de la ciutat i les seues parts renen un 
valor d’üs. Això no obstant, solament algunes parts adquireixen la 
condicio de patrimoni històric, gràcies a l’acumulació continua del 
valor d’història. Per això l’urbicidi pot actuar sobre el patrimoni, 
el patrimoni històric o sobre rots dos, depenent de les estrarègies 
dissenyades.

17 «Mi labor en el continente americano durante más de veinte años, en 
contraste con el trabajo en mi país y resto de Europa, me ha hecho observar que 
para resolver el problema de la conservación del patrimonio cultural americano 
es necesario un planteamiento diferente al europeo, en muchos aspectos. (...) 
Aunque la filosofía de los criterios restauradores tenga una unidad original 
en todo el mundo, no se pueden olvidar las características diferenciales entre 
el patrimonio cultural europeo y el americano.» (González de Valcárcel, 1997).
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3- Urbícidi: producció social d'oblit

El concepre urbicidi naix en la década deis anys seixanta de la má 
de Michael Moorcock en l'ámbit de la literatura (1963). Hauran de 
passar uns anys més perqué comencé a ser utilitzat en el camp 
deis estudis de la ciutat, a través de dues entrades metodológigues 
diferents: la primera, relacionada amb els efectes devastadors que 
produeixen les guerres en les ciutats i, la segona, vinculada explíci- 
tament ais impactes que genera la refuncionalització de les ciutats, 
sobretot en aquells llocs on habiten els sectors populars, com va 
ocórrer a Nova York (Bronx) o a Chicago. Després d’aquests dos 
intents - l ’un en qué la ciutat actúa com a escenari i l’altre com a part 
constitutiva de la ciutat- el concepte prácticament va desaparéixer 
per la suposada falta de comprensió de la realitat urbana.

No obstant aixo, aquesta noció ha de treballar-se perqué té una 
gran riquesa per a explicar alguns deis fenómens propis de l’urba- 
nisme neoliberal que viuen les ciutats d’América Llatina, i, encara 
més si la vinculen al concepte de patrimoni, que en aquest context 
historie es transforma en capital físic. És per aquest motiu que de 
la relació entre urbicidi i patrimoni és factible trobar la riquesa de 

la seua formulació.
L’urbicidi és un néologisme que encarna una paraula composta 

per: urbs que és sinonim de ciutat i cidi de morr, és a dir, la mort 
de la ciutat.18 Pero així com 1’homicidi expressa la defunció d'una 
persona, el feminicidi el d'una dona per raons de généré, o el suícidi 
el d’un ésser huma de forma autoinfligida, l’urbicidi no és la mort 
de totes les urbs, ni tampoc la fi de la ciutat com a realitat complexa, 
sino, més aviat, l’assassinat d'una ciutat en particular o d’alguns 
deis seus components essencials, per processos clarament definits.

Es pot afirmar que es tracta d’un concepte en construcció relaci- 
onat amb l’assassinat litúrgic de les urbs quan es produeixen agres
sions i accions amb premeditació, ordre i forma explícita. És a dir,

18 Terme que prové del llatí: urbs, ciutat; caedere, tallar o assassinar, i occído, 

massacre.
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es tracta de l’assassinat o de la violéncia en contra de la ciutat per 
raons urbanes. En principi parlent d’accions militars, economiques, 
culturáis o politiques que: i) destrueixen la identitat, els símbols i la 
memoria col-lectiva de la societat local concentrada en les ciutats, i 
també canvien el sentit de la ciutadania peí del client o consumidor 
(1civitas); ii) privatitzen, concentren o subordinen les politiques i les 
institucions públiques ais interessos del mercat o del poder central, 
i perden així les possibilitats de l’autogovern i de la representació 
{polis); iii) arrasen els sistemes deis espais significatius de la vida 
en comú com ara les places, els monuments, les infraestructures 
(ponts, carreteres) i les biblioteques (urbs).

Per a il-lustrar aquesta afirmado i a manera d’exemple, es poden 
assenyalar els següents casos emblemátics de producció social de 
l'urbicidi:

a) Probablement el més évident té a veure amb les guerres i les 
lluites fratricides desenvolupades en el món sencer i des de temps 
immemorables, encara que amb l’afegit que actualment el seu esce
nari principal, com a conseqüéncia de la urbanització planetaria, 
són les ciutats. Sense remuntar-nos molt en el temps, trobem els 
següents casos d’aquesta classe de devastado de ciutats:

— L’emblemática ciutat de Guernica -destruida en 1937- és 
un exemple important perqué va ser un assaig deis bombar- 
dejos massius que es van donar més tard, durant la Segona 
Guerra Mundial. Pero, addicionalment, perqué va ser una 
incursió aéria devastadora, executada per forces italianes i 
alemanyes en el marc de la Guerra Civil espanyola. Els punts 
estratégics que s'havien d’aniquilar eren el pont, l’estació de 
ferrocarril i la carretera de l'est de la ciutat, suposadament 
per a contenir les forces basques. No obstant aixo, l’objectiu 
real va ser el de la destrucció de la ciutat de Guernica, per 
la seua condició de capital cultural i histórica del País Base i 
perqué era un santuari d’afirmació de la seua llibertat i de la 
seua democracia, contraris al poder monarquic, centralitzat i 
feixista encamat per Franco. Les conseqüéncies: més del 7 %
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de la poblado morta, el 74 % deis edificis destru'íts i, el més 

important, la reducció de la moral deis bascos.
— Els impactes que es van produir en la Segona Guerra 
Mundial, en ciutats com Varsòvia, Berlín, Tóquio i, sobretot, 
Hiroshima i Nagasaki, entre moites altres que poden esmen- 
tar-se. Les primeres que hem citât van parir actes de violéncia 
militar pel fet de ser escenaris de la guerra o com a ciutats de 
la guerra que havien de ser destruïdes. Les dues últimes que 
hem esmentat van ser arrasades com a part d’una ofensiva 
que cercava mostrar la supremacía d’un país sobre la resta 
del món, just en les últimes fases de la guerra.
— A partir de la década deis anys noranta del segle passât es 
desenvolupen noves guerres en dos escenaris: la deis Balcans, 
que com assenyala l’exalcalde de Belgrad, Bogdan Bogdanovic, 
van ser explícitament antiurbanes, destinades a soscavar els 
valors culturáis concentrats en les ciutats; ací hí ha Ies urbs 
de Sarajevo, Belgrad, Mostar, Grozni. També hi ha les ciutats 
que van ser l’epicentre de l'escissió de la Unió Soviètica i de 
la conformació de la Federació Russa, en qué sobreixen les 
nacions de Txetxénia i Georgia, entre altres.
—  Després van venir les guerres «préventives» impulsades 
per George Bush, president deis EUA o les «guerres neces- 
sàries» generades pel premi Nobel de la Pau, Barack Obama, 
que van utilitzar com a pretext l'atac a traició deis talibans ais 
Estats Units - l 'i  1 de setembre de 2001-, en els llocs amb la 
càrrega simbòlica més gran del país: les Torres Bessones de 
Nova York com a expressió del poder economie, el Pentágon 
a Washington, seu del Departament de Defensa, i la Casa 
Blanca, com a expressió del poder polític deis EUA, que no va 
arribar a concretar-se. La reacció immediata va ser la invasió 
d'Iraq i d’Afganistan, on les ciutats emblemátiques de Bagdad, 
capital de l’Iraq, i Kabul, capital d’Afganistan, entre d’altres, 
van patir la destrucció del patrimoni mitjançant sancions, 

saquejos i atacs militars.
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— No es poden deixar d’esmentar les conflagracions esdevin- 
gudes en la zona àrab; alii els casos més significatius son els 
de Libia (Tripoli, Bengasi) i Siria (Damasc, Alep), a més dels 
països inscrits en l’anomenada primavera àrab com Tunisia, 
amb la capitai amb el mateix nom, i Egipte, amb el Caire i 
Alexandria.

— S'han de ressaltar els conflictes de llarga durada com per 
exemple l’àrab-israelià, pel qual Jerusalem, Haifa, Gaza i 
tantes altres ciutats pateixen els efectes culturals de la guerra 
permanent. Tampoc s'ha de deixar passar per alt el conflicte 
intern colombià, a què s’han sumat els ingredients provi- 
nents de les economies il-legals (drogues, armes, precursors 
quimics, tractes) per a destruir ciutats de manera terrorista. I 
molt menys oblidar els efectes de la guerra civil libanesa, dels 
atacs israelians i de la confrontació interna entre cristians i 
musulmans que va perjudicar greument el patrimoni milienari 
de la ciutat de Beirut i els seus habitants.

En general aquests casos presenten l’enfocament militar d’estra- 
tègies i tactiques per a sormerre les ciutats adversaries -fisicamenr i 
moralment- mitjançant: l’assassinat de persones (selecriu, massiu), 
l’aïllament (aéroports, ponts), la restricció dels serveis basics (ener
gia elèctrica, aigua potable), el bloqueig del provenaient (menjar, 
recanvis) i, a més, a través de l'accio exclusivament simbòlica sobre 
els monuments, els llocs de trobada, les esglésies, les mesquites i les 
biblioteques, tots ells simbols urbans de la vida en cornu en les ciutats.

b) Un element productor d'urbicidi que no es pot deixar d'es- 
mentar és la violència urbana, sobretot perquè en aquests ûlrims 
20 anys, almenys a Amèrica Llatina, hi ha hagut un increment 
considerable dels homicidis en les ciutats.19 Si antigament es creia 
que la ciutat era una causa de la violència -per la via de l’etiologia-, 
actualment es pot afirmar que la violència en la ciutat produeix 
molts més impactes negatius, i fins i tot la violència objectiva (els

19 Si es mesura per la Taxa d'homicidis, el 1980 era de 12 per ceni mil habi- 
tants, mentre que el 2006 va pujar fins el 25’3 (Klisberg, 2008).
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fets produits) i la violencia subjecriva (el temor) s’han convertit en 
principis urbanistics que tendeixen a negar la ciutat sota l’urbicidi:

— La violència urbana es desplega en el temps mitjançant una 
lògica temporal inequívocament marcada: el calendan cultural 
fa que cada setmana siga diferent, els caps de setmana són 
diferents deis dies laboráis i les hores de la nit difereixen de 
les del dia. Clarament hi ha una cronologia delictiva que afecta 
la dinàmica urbana i la ciutat, tant que, en termes generáis, 
s'observa una reducció significativa de l'ús de la ciutat: ja no 
hi ha una ciutat de 365 dies, de 54 setmanes o de 24 hores.
— La violencia en la ciutat tendeix a desenvolupar-se en 
l’espai però sota una lògica urbana explícita, que corrobora 
l’existència d’espais delictius, que, a poc a poc, prenen la ciu
tat, bé amb la percepció d’inseguretat o amb els diversos fets 
delictius. Aquesta percepció d’inseguretat és difusa i ubiqua, 
encara que afí ais estigmes territorials. Mentrestant, la realitat 
deis fets delictius s'origina en la fragmentario urbana existent: 
es roben bancs on hi ha bancs, la criminalitat del centre és 
diferent de la de la periferia, la violència en l’espai públic 

difereix de la de l’espai privat.
— Addicionalment, la violència en les ciutats, com a part de 
la interacció social, produeix efectes devastadors en la convi- 
vència social i en la vida quotidiana, tant que es redueixen les 
condicions de Solidarität i s’amplien les multiples modalitats 
de justicia, com ara fer justicia pel seu compte mitjançant la 

■ compra d’armes, aprendre defensa personal, executar per
sones o convertir-se en client de la pròspera indùstria de la 
seguretat privada. Però també perqué qualsevol desconegut 
es converteix en un potencial agressor i perqué es concep 
l'espai públic com un espai fora de control (Carrión, 2009).

Sens dubte la violència urbana redueix les seues bases essencials: 
el temps, l'espai i la ciutadania i també, per la falta de respostes 
positives, les institucions i les politiques perden tot el crédit. Per 
tant, l’urbicidi té en la violència una font d’existència important, 
perqué, simultàniament, construeix l'oblit i destrueix la memòria.
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c) Un dels impactes més significatius prové de l ’economia i 
l'emplagament de la lògica de la ciutat neoliberal:

— La modificació i el desplagament de les condicions gene
rals i estructurals de l'acumulació produeixen, per exemple, 
la crisi irreversible de la ciutat de Detroit.20 El canvì global 
del model de producció d'una ciutat inicialment nascuda i 
desenvolupada al voltant de la indùstria automotriu -quan 
aquest poderós sector de l'economia s’emparava en una 
forma de producció concentrada en un espai especific- cau 
en una profunda depressió a causa de la descomposició i la 
reordenació del conjunt dels processos de producció a escala 
planetària. El resultai d’aquest declivi és que l'urbs queda per 
fora dels nous circuits economics, com es descriu en el seguent 
grafie realitzat per Celata F. (2007):

£  Fabbricarono o montaggio 

$  Montaggio di componenti CS

Rilavanti flussi di componenti CS ano sotimà controllato 

Principali flussi di veicoli CM {migliaia di unità)

Estructura productiva de General Motors

20 La població s’ha reduïr a la meirar en els últims 50 anys, la xifra de Vanir 
ha triplicat la de l’any 2000, el 47 % de les propietats no paguen els impostos 
municipals, hi ha un deute municipal de prop de 19.000 milions de dòlars, entre 
altres indicadors d'aquest fenomen.
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— D’altra banda i des d’una perspectiva microeconòmica 
i intraurbana, també es produeixen processos d’urbicidi, a 
causa deis següents éléments: i) el creixement del pes que té 
el capitai de promoció immobiliari dins l’economia urbana; 
ii) la presència deis grans projectes urbans (GPU) vinguts de 
la crisi de la planificado urbana i de la demanda del sector 
immobiliari, i iii) a la transformado de la ciutat segregada per 
la ciutat fragmentada -pròpia de la «ciutat insular» (Duhau)-, 
que genera una constel-lació d’espais discontinus constituios 
amb «llocs d’excepció» o «zones franques», on l’urbanisme 
de productes -que respon als negocis privats- s'installa per a 
colonitzar l'espai i expulsar la poblado amb menys ingressos 

sota la lògica de la gentrificació.
Aquests llocs d'excepciô es nodreixen de l'urbanisme a la carra 

que genera una normativa pública afí a les reivindicacions del sector 
immobiliari formalitzades en els eufemismes deis plans parcials, de 
les formules de desregulació del mercat del sòl i de l'immobiliari, 
o deis incentius triburaris. Fmalmenr, s’expressen en les transfor
m a d o r  urbanistiques del sòl, en la modificació de les densitats, de 
les altures de les ed ificador, així com en l'exempció impositiva i 
la generado de crédits subsidiaris. D’aquesta manera formen un 
vertader enclavament que trenca amb la lògica de l'espai públic, de 
la prestació homogénia deis servéis i de l'expulsió de la població 
amb menys ingressos. El résultat: reforcen la segregació urbana i 
erosionen el capital social, i debiliten el govern de la ciutat.

d) No es pot desconéixer la lògica de la innovació que regna 
mundíalmenr i que prové de la revolució cienrificotecnológica en 
el camp de les comunicacions; aquesta és, òbviament, contrària a 
la conservació i a la memoria, i promou la tesi que l’éxit depén de la 
velocitar del canvi. Per tant, aquesta premissa fa pensar que tot 
acaba per tornar-se obsolet en terminis molt curts i fa que el més 

veli cedisca davant del nou.
e) Finalment, un altre element que ha de ser considérât com a 

urbicidi està relacionat amb el canvi climátic i Ies conseqüéncies 
en l'àmbit urbá que està produinr. La vulnerabilitat del planeta ha
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crescut i ho ha fer de manera desigual en termes socials i territorials. 
Els casos deis terratrémols i tsunamis a Xile i Haití, deis ciclons a 
Centreamérica i les Filipines, les inundacions a la Xina i Nova Orle
ans i les sequeres a Australia están produint efectes devastadors en 
les ciutats i en les poblacions que les habiten.

En definitiva, l ’urbìcidi fa referencia, d’una banda, a les prac
tiques destinades a la producció de l'oblit, unes practiques que 
en l’actualitat s'emmarquen en l’anomenat xoc de civilitzacions. 
Es tracta de processos - i  no de fets puntuáis- que s'inscriuen en 
contextos molt més amplis; pretenen destruir la memoria histórica 
de la ciutadania que opera com un mécanisme de cohesió social i 
d'identitat col-lectiva (civitas) i sotmetre així els pobles a les logiques 
de societats suposadament més desenvolupades.

Però també, d’alrra banda, l ’urbicidi vincular principalment a 
l'economia urbana condueix a l’erosió de la institucionalitat i de l’au- 
togovern (polis) mitjançanî les privatitzacions o la corrupció, així com 
la deterioració de la base material d’una ciutat (urbs) en honor d’un 
suposat desenvolupament urbà inscrit en la lògica de la ciutat neoliberal.

4. (In)conclusions

No es tracta de presentar conclusions en aquest treball perqué és un 
tema obert i en procès de construcció. No obstant aixó, sí que s'ha 
d'assenyalar que tant el patrimoni com l'urbicidi son construccions 
socials i, per tant, historiques. Aquesta primera constatació condueix 
a l'afirmació que el patrimoni es revela en aquesta conjuntura com 
una definició polisémica i com un concepte que supera el fetitxis- 
me patrimonial que el va caracteritzar des del seu inici i que el va 
conduir al buidament de la societat.

La lògica del monument buit d’história o del patrimoni sense 
societat és una realitat que no podem continuar acceptant i que, 
alhora, hem de superar. No és possible que a la memoria -que és 
un espai de confrontado- la buidem d’história (és la fi de la historia 
que alguns pregonaven?) quan el procès ha de ser just el contrari: 
sumar-li tots els temps, fins i tot el sentit de futur a la manera d’un
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objecte del desig, i distribuir-la equilibradament en la societat. Per 
a aconseguir-ho és imprescindible construir un projecte col-lectiu 
del patrimoni amb els subjectes patrimonials més significatius i 
desenvolupar visions integráis i multidisciplináries, que vagen més 

enllá deis conclaves i de les tecnocrácies tradicionals.
La ciutat és el lloc que major quantitat de població concentra en 

el món, és l’espai amb la densitat de patrimoni més alta del planeta, 
i també és el territori on s’expressa la diversitat poblacional més 
elevada, mesurada pel valor d’ús (patrimoni), el valor d’história 
(patrimoni historie) i el valor de canvi (patrimoni economie). És 
per aquest motiu que la producció social de l'urbicidi condueix a 
la pérdua de la memoria i a la producció d'oblit del conjunt de la 
humanitat. A més, com que el patrimoni és Vessència de la cohesió 
social i de les identitats múltiples que adornen la ciutadania universal, 
no podem continuar sent indolents davant aquests delicies atroços 
de la humanitat que ocorren al voltant del món.

El patrimoni és un assumpte de notable importáncia en les ciutats 
i les centralitats urbanes (que totes són historiques), és l’espai de 
l’urbs on el patrimoni té una càrrega major, i per aixó és impres
cindible desenvolupar politiques urbanes. Atés que l'urbicidi se'ns 
presenta des de diverses matrius (guerra, economia), és ineludible 
construir ciutats per a la pau, économies urbanes solides i ben dis
tribuidles, politiques culturáis que respecten la diversitat, politiques 
que incorporen la tecnologia més avançada i politiques ambientáis 
que aturen el canvi climátic global, entre altres qüestions.

L'urbicidi apareix per a fer palesa la nécessitât de reivindicar el 
dret a la ciutat i de produir un urbanisme ciutadà, perqué la demo- 
cratització del patrimoni és una forma de democratitzar la ciutat. 
Més encara si es té en compte que s’està produint urbanització sense 
ciutat, que hi ha processos urbans que neguen la ciutat i que l'espai 
públic acaba sent un amagatall abans que un espai d'interacció.

Per aquest motiu no podem deixar de plantejar la disjuntiva 
respecte del patrimoni: és de la humanitat o del mercar? I rampoc 
deixar d'afirmar que l’antídot a l’urbicidi és el dret a la ciutat, perqué 
la ciutat i les seues parts són patrimonials.
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