Πώς µια περιθωριακή πολιτεία µεταµορφώθηκε σε ελκυστική µητρόπολη

Το όραµα για την ανασυγκρότηση και την
ανάπτυξη της Βαρκελώνης

Από την παρουσίαση του
αρχιτέκτονα-πολεοδόµου
Jordi Carbonell (κέντρο).
∆εξιά ο αντιπρόεδρος
Π. Πετρακόπουλος και
αριστερά το µέλος του
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Το ταξίδι του ΣΕΓΜ στη Βαρκελώνη υπήρξε άκρως αποκαλυπτικό και ενδιαφέρον τόσο
για κείνους που την γνώριζαν µέχρι σήµερα µόνο τουριστικά, όσο και για κείνους που την
επισκέφθηκαν για πρώτη φορά.
Η εξήγηση είναι απλή. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που µας παρείχε η οργάνωση του ταξιδιού
αυτού µέσω του ΣΕΓΜ, ενός φορέα καταξιωµένου –όπως φάνηκε– και στον διεθνή χώρο,
µπορέσαµε να εξασφαλίσουµε µοναδικές συναντήσεις µε ανθρώπους που καθόρισαν και
σηµαδεύουν µέχρι σήµερα τη ζωή και την εικόνα της πόλης, καθώς και επισκέψεις και
εξειδικευµένες ξεναγήσεις σε σύγχρονα επώνυµα κτιριακά έργα που αποτελούν ήδη, σηµεία
αναφοράς για την πόλη. Αναφερόµαστε συγκεκριµένα για τους αρχιτέκτονες Jordi Carbonell και
Josep Acebillo αφενός, καθώς και για τα κτίρια Agbar Tower του Jean Nouvel και το τριγωνικό
κτίριο των Herzog and De Meuron στο Forum.
Μέσα από τις εκτενείς, συγκροτηµένες, αλλά και από ψυχής παρουσιάσεις που µας
έγιναν για το φιλόδοξο, δοµηµένο πρόγραµµα ανάπλασης και αναγέννησης της πόλης, είχαµε τη
δυνατότητα να κατανοήσουµε µε ποιους τρόπους η Βαρκελώνη µεταµορφώθηκε από µια
περιθωριακή µεσογειακή πολιτεία στις αρχές το ’80, σε µία από τις πλέον ελκυστικές µητροπόλεις
του σύγχρονου κόσµου.
Οι λόγοι συγκεκριµένοι, τα αποτελέσµατα απτά και εντυπωσιακά και ο καθένας µπορεί να
βγάλει τα συµπεράσµατά του.
Μετά την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας στη χώρα, η πόλη µετεξελίσσεται πολεοδοµικά,
αδιάλειπτα και µε έναν απίστευτο δυναµισµό, µέσα από µια σύγχρονη πολιτική αντίληψη που
πρεσβεύει ότι η ευηµερία µιας αστικής κοινωνίας περνά µέσα από την ποιότητα του δηµόσιου
χώρου και γενικότερα του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Με βάση αυτή την αντίληψη, διαµορφώθηκε ένα όραµα µε στόχους και στρατηγική
υλοποίησης. Φορέας υλοποίησης η Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει αναλάβει τον κύριο
συντονιστικό ρόλο, µέσω της δηµιουργίας ενός κατάλληλου τεχνικού οργάνου, του Ajuntament de
Barcelona. ∆ιευθυντής του, υπεύθυνος για την πολεοδοµία και τις υποδοµές της πόλης επί 25
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συναπτά έτη (!), ο αρχιτέκτων - πολεοδόµος Josep Acebillo. Είναι απλή η συνταγή της επιτυχίας,
µας λέγει. Λειτουργούµε µακριά από τους πολιτικούς και συνεργαζόµαστε σε επίπεδο τεχνικό µε
την κυβέρνηση και τα επιµέρους υπουργεία, καθώς και µε τους φορείς, όπως ο Λιµένας της
Βαρκελώνης, ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων κ.ά.
Η υλοποίηση των στόχων και η εφαρµογή της στρατηγικής απαίτησαν οργάνωση και
συνέχεια στη δηµόσια διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το όραµα για την ανασυγκρότηση
Το όραµα και η πολιτική για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της πόλης καθορίστηκαν
από επιµέρους επιλογές και προτεραιότητες µέσα στη διάρκεια του χρόνου:
• Πρώτη κύρια επιλογή, η ανάκτηση του δηµόσιου χώρου της πόλης προς όφελος των
κατοίκων της.
• ∆εύτερη επιλογή, η διεκδίκηση των Ολυµπιακών Αγώνων, ώστε να δώσουν την αναγκαία
ώθηση και να αποτελέσουν το εργαλείο για την πολεοδοµική ανάπλαση του κέντρου της
πόλης, για τη βελτίωση-ανανέωση των υποδοµών της, καθώς και για την ανάπτυξη
στρατηγικών πόλων µητροπολιτικής εµβέλειας και διακριτού χαρακτήρα.
• Τρίτη –σε εξέλιξη– επιλογή, η εξωστρέφεια. Η αναζήτηση του ρόλου της πόλης, ως
µητροπολιτικό κέντρο περιφέρειας στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και µεσογειακό κόσµο.
Μεγάλα έργα σε όλη την έκταση της πόλης σηµατοδοτούν αυτή τη νέα στρατηγική: το κέντρο των
logistics µεταξύ λιµένα και αεροδροµίου, η αναδιοργάνωση και επέκταση του λιµένα, ώστε να
καθίσταται ένα από τα µεγαλύτερα παγκόσµια hubs για τα κρουαζιερόπλοια, η υποβίβαση και
ανακατασκευή του σταθµού των υπεραστικών τρένων, σε συνδυασµό µε την ανάπλαση της
περιοχής.
Η ποιότητα του δηµόσιου χώρου
Το απλό και εύλογο ερώτηµα γεννήθηκε: Πού βρίσκονται τόσοι πόροι, τι παράγει τόσο
χρήµα. Η απάντηση ήρθε απλή και αβασάνιστη από τον J. Acebillo: Η ποιότητα του δηµόσιου
χώρου, όταν εξασφαλίζονται και άλλες προϋπόθεσης –λειτουργικότητας, ανταποδοτικότητας,
συµπληρωµατικότητας– δηµιουργεί υπεραξία και αυτή δίνει τους αναγκαίους πόρους στην
πολιτεία.
Μια απάντηση που ανέδειξε... απλώς το αυτονόητο για άλλες κοινωνίες. Κοινωνίες
συγκροτηµένες, αλλά µε νεανικότητα, φαντασία και µεθοδικότητα.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η Βαρκελώνη να έχει µετατραπεί σήµερα σε µία από τις πιο
ευχάριστες και δυναµικές πολιτείες, για τους κατοίκους της πρωτίστως, ενώ συγκεντρώνει σήµερα
12,5 εκατοµµύρια τουρίστες ετησίως, όταν το 1980 δεν µετρούσε ούτε 500.000!
Μήπως είναι η ώρα –εν όψει και των δηµοτικών εκλογών– να αναζητήσουµε και εµείς το
αυτονόητο;
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Οδοιπορικό στην πόλη, τα αξιοθέατα και τα τεχνικά επιτεύγµατα

Η Βαρκελώνη συναρπάζει και γοητεύει τον επισκέπτη
Είναι βέβαιο ότι τα ταξίδια αποτελούν αφορµή για την περαιτέρω καλλιέργεια των
ανθρωπίνων σχέσεων, ενώ συµβάλλουν στην εξωστρέφεια, στη γνώση και στη καλύτερη
κατανόηση του σύγχρονου κόσµου µας. Έτσι, εφέτος αποφασίσθηκε η οργάνωση µιας εκδροµής
για τα µέλη µας και τις οικογένειές τους.
Η επιτροπή, που ανέλαβε τα οργανωτικά, ανέδειξε δύο πόλεις προορισµού που
συνδυάζουν και επαγγελµατικό ενδιαφέρον για πολλά µέλη µας, το Βερολίνο και τη Βαρκελώνη,
καθώς παρουσιάζουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη µεγαλύτερη ανάπτυξη από πλευράς
αναπλάσεων και κτιριακής υποδοµής. Ελέω Μουντιάλ, το Βερολίνο πήρε αναβολή κι
αποφασίσθηκε η Βαρκελώνη. Οποία τύχη!
Ακόµη κι αυτοί που την έχουν επισκεφθεί περισσότερες της µιας φορές έµειναν
κατενθουσιασµένοι. Όλοι είχαν κάτι καινούργιο να δουν, να ανακαλύψουν, να µάθουν. Ας
πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχή!
Το ταξίδι οργανώθηκε µε επιµέλεια, ώστε να εξασφαλίσει ένα πρόγραµµα επισκέψεων
διαφορετικό από τα συνήθη τουριστικά. Η συµµετοχή ήταν αρκετά µεγάλη, στα επίπεδα που είχαν
τεθεί για ένα λειτουργικό γκρουπ. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για τη σηµαντική συµµετοχή
συναδέλφων από τα Γραφεία της Θεσσαλονίκης, που ήταν περίπου το 1/3 των συµµετεχόντων.
Οι καλοί οιωνοί φάνηκαν από την αρχή, το βράδυ της 14ης Ιουνίου, όταν –µετά από µια
ευχάριστη πτήση και την τακτοποίησή µας στα δωµάτια– διαπιστώσαµε την προνοµιακή θέση του
ξενοδοχείου, στην Placa Espagna. Ακριβώς απέναντι από τα παράθυρα των δωµατίων
απλώνεται στο βάθος ο λόφος Montjuik, µε την περιοχή της ∆ιεθνούς Έκθεσης του 1929 και την
πύλη µε τους δύο πύργους, αποµιµήσεις του καµπαναριού του San Marco στη Βενετία. Κι
ανάµεσά τους το µεγάλο δρόµο που οδηγεί στο ανάκτορο Palao National, το οποίο σήµερα
φιλοξενεί το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Καταλωνίας. Το ιστορικό αυτό τοπίο τις βραδινές ώρες
του καλοκαιριού αποκτά φαντασµαγορικό χαρακτήρα, καθώς τα πολυπληθή συντριβάνια
µπροστά από το ανάκτορο, χορεύουν, αλλάζοντας χρώµατα, υπό τους ήχους της µουσικής.
Η ξενάγηση στην πόλη
Το πρώτο πρωινό το πρόγραµµα περιελάµβανε ξενάγηση στην «κλασσική» Βαρκελώνη.
Έχοντας την τύχη να διαθέτουµε µια εξαιρετική Ισπανίδα ξεναγό, που µιλούσε θαυµάσια
ελληνικά, γνωρίσαµε την πόλη, µέσα από ένα αναλυτικό site seeing. Κορύφωση του πρωινού
ήταν η επίσκεψη στη Sagrada Familia, την πιο αντισυµβατική κι ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονικά και
στατικά εκκλησία του σύγχρονου κόσµου, έργο ανολοκλήρωτο του αρχιτέκτονα Gaudi, όπου
διάφοροι συνάδελφοι στατικοί ανέλυσαν την απλότητα και καθαρότητα της σκέψης του
δηµιουργού, όσον αφορά το στατικό σύστηµα. Εξίσου, όµως, εντυπωσιαστήκαµε και από την
πηγαία έµπνευση, τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό, την κατασκευαστική δεινότητα του Gaudi και τους
συµβολισµούς του, που αναδεικνύουν ότι ήταν βαθιά θρησκευόµενος. Στη συνέχεια
επισκεφθήκαµε τον λόφο Montjuik, που αποτελεί πόλο αναψυχής µε µουσεία, κήπους και
Ολυµπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις. Κατευθυνθήκαµε στο ανακαινισµένο Ολυµπιακό Στάδιο του
1929 κι από εκεί στο κλειστό Στάδιο San Jondi, έργο του Arata Isozaki, και στο Εθνικό Ινστιτούτο
Φυσικής Αγωγής του Ricardo Bofill, όλα αναπτυγµένα γύρω από µία όµορφα διαµορφωµένη και
καλοσυντηρηµένη πλατεία, µε εξαίρετη θέα στην πόλη.
Η οργανωµένη επίσκεψη κατέληξε στο Περίπτερο Mies Van der Rohe, που κτίστηκε για
τη ∆ιεθνήΈκθεση του 1929 και αποτελεί ένα avant garde µοναδικό δείγµα ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα, που πρόσφατα ανακατασκευάστηκε! Η µεγάλη και εµπνευσµένη
αρχιτεκτονική µπορεί να αναδεικνύεται και στα µικρά απέριττα έργα, που διατηρούνται χάρη στην
ποιότητά τους πάντα διαχρονικά.
Στον ελεύθερο χρόνο µετά το τουρ οι περισσότεροι συνέχισαν στο Ισπανικό Χωριό, µιά
αποµίµηση χωριού µε σπίτια από όλα τα µέρη της Ισπανίας και στο µουσείο Μiro, έργο του
µεγάλου Ισπανού αρχιτέκτονα και φίλου του καλλιτέχνη Louis Sert, συνδυάζοντας αργότερα και
τη γνωριµία µε τις tapas και το rucho, τη ντόπια ρακή, µέχρι να έρθει η ώρα της απογευµατινής
παρουσίασης του συναδέλφου Jordi Carbonell.
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Η τεχνική ξενάγηση
Την εποµένη το πρωί ήταν η µέρα της τεχνικής ξενάγησης. Μετά από µια βόλτα στο
Montjuik, για να αποκτήσουµε µια καλύτερη εποπτεία της τοπογραφίας της πόλης και των
σύγχρονων παρεµβάσεών της, επισκεφθήκαµε το παραθαλάσσιο µέτωπο της πόλης, τη µεγάλη
κληρονοµιά των Ολυµπιακών Αγώνων, µε το Ολυµπιακό Χωριό και το Porto Olympicο, που
εξελίχθηκε σε Μικρολίµανο της Βαρκελώνης, τη νέα επέκταση της λεωφόρου Diagonal και το
Parc Diagonal Mar, καθώς και την περιοχή του Forum, µε το περίφηµο τριγωνικό κτίριο των
Herzog και De Meuron, όπου στεγάζεται το Κέντρο Ενηµέρωσης για την Πολεοδοµική Ανάπτυξη
της πόλης. Μετά την επίσκεψή µας αυτή καταλήξαµε στον κόµβο Glories Katalanes, όπου
βρίσκεται και το Ajuntament de Barcelona (∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Υποδοµών). Στη λαµπρή
αίθουσα συσκέψεων µε δάπεδο µία τεράστια φωτεινή αεροφωτογραφία της πόλης, έλαβε χώρα η
µοναδική συνάντησή µας µε τον πολεοδόµο Josep Αcebillo, υπεύθυνο για πολλά χρόνια για τον
σχεδιασµό της ανάπτυξης της Βαρκελώνης.
Το ίδιο απόγευµα, µετά από βόλτες, ψώνια και γεύµατα στην παραλία και στο κέντρο,
συναντηθήκαµε και πάλι στο ίδιο µέρος, για να επισκεφθούµε το νέο σύµβολο της πόλης, τον
Πύργο (Τorre) Αqbar, έργο του αρχιτέκτονα Jean Nouvel, που στεγάζει την Εταιρεία Υδάτων και
Αερίου. Η ξενάγηση ήταν prive κι έγινε δυνατή µόνο και µόνο χάρις στον συνάδελφο Josep
Arderiu, πρόεδρο του οµόλογου Συνδέσµου της Καταλωνίας.
Κι άλλα ενδιαφέροντα
Η εκδροµή, όµως, πέρα από το αδιαµφισβήτητο τεχνικό, τουριστικό και αγοραστικό, είχε
και γαστριµαργικό ενδιαφέρον. Τα οργανωµένα γεύµατα έγιναν σε εξαιρετικά εστιατόρια, ένα
παραθαλάσσιο (αν και λόγω καιρού στριµωχτήκαµε τελικά σε έναν εσωτερικό χώρο), µε
εξαιρετικές θαλασσινές σπεσιαλιτέ, κι ένα στο παλαιότερο εστιατόριο της Βαρκελώνης, το Can
Culleretes, µε τυπική καταλάνικη κουζίνα, µε έµφαση στις χήνες και τα baby γουρουνάκια. Και
φυσικά στα µεσοδιαστήµατα και στα ελεύθερα βράδια απολαύσαµε, πέρα από τα jamon, τα τυριά
Machengo και τα θαλασσινά και τη βραδινή ζωή της πόλης, που σε πλήθος και µήκος χρόνου δεν
είχε να ζηλέψει τίποτε, ακόµη κι από την Αθήνα!
Η αναχώρηση, συνοδεύτηκε από τη γλυκόπικρη αίσθηση της µοναδικής συνεύρεσης και
των όµορφων στιγµών, της νέας γνώσης, αλλά και της προ των θυρών επιστροφής στην
καθηµερινότητα. Η αίσθηση αυτή µετριάστηκε προσωρινά από την επιδροµή στα καταστήµατα
του αεροδροµίου, ύστατη απότιση φόρου τιµής στα πορτοφόλια, µέχρι την ώρα της άφιξης στην
Αθήνα και του αποχαιρετισµού, µε έκδηλη ικανοποίηση για την εµπειρία και την ιδιαίτερη
γνωριµία µε την πόλη της Βαρκελώνης.
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